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Vážení a milí čtenáři,

    je před námi květen, měsíc lásky – slaví se prv-
ní máj, kdy se líbáme pod rozkvetlou třešní, druhou 
květnovou neděli slaví svůj svátek všechny maminky. 
Příroda hraje všemi barvami, kvetou stromy, keře, 
květiny... Květen je prostě dle mého názoru nádher-
ným měsícem, který by mohl být pořád. Užívejme si 
tedy snad už krásného počasí (ne toho dubnového 
aprílového) a čerpejme pozitivní energii z přírody. 
   Dnes Vám zde nebudu psát, co v květnovém čísle 
najdete. Tentokrát je zde omluva za nevhodnou větu, která byla otiš-
těna v článku Opilý cyklista ujížděl hlídce (rubrika Stíny Litovelska) 
v březnových novinách. Neměli jsme určitě na mysli nikoho urážet  
a napadat. Jestli to tak někdo pochopil, tak se omlouvám. Jsem jen člo-
věk, který sem tam chybuje – a chybovat je lidské...

Eva Kratochvílová, redaktorka

V Litovli 1. května 2021. Uzávěrka příštího vydání je 19. května.
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OBEC

NEBEZPEČNÝ ODPAD,
PNEU, OBJEMNÝ ODPAD, 

ELEKTROZAŘÍZENÍ
(sběr přímo do vozidla)

OBJEMNÝ ODPAD
(sběr do kontejnerů)

Čas předání Přistavení 
kontejneru

Odvoz 
kontejneru

Březové 29. 5.   7.00–7.20 26. 5. dopol. 
1 x 20 m3

27. 5. 
dopoledne

Unčovice 29. 5.   7.25–7.55 24. 5. dopol. 
2 x 20 m3

25. 5. 
dopoledne

Rozvadovice 29. 5.   8.00–8.30 26. 5. dopol. 
1 x 20 m3

27. 5. 
dopoledne

Chořelice 29. 5.   8.35–8.55 zároveň s nebezp. odpadem

Tři Dvory  29. 5.   9.05–9.25 zároveň s nebezp. odpadem

Víska    29. 5.   9.35–9.55 zároveň s nebezp. odpadem

Nasobůrky      29. 5 .   10.00–10.30 27. 5. dopol. 
2 x 20 m3

28. 5. 
dopoledne

Savín      29. 5.   10.45–11.05
střed obce

24. 5. dopol. 
1 x 30 m3

25. 5. 
dopoledne

Nová Ves     29. 5.   11.15–11.35 25. 5. odpol. 
1 x 30 m3

26. 5.
dopoledne

Chudobín     29. 5.   11.40–12.00 26. 5. dopol. 
1 x 30 m3

27. 5. 
dopoledne

Myslechovice     29. 5.   12.10–12.30 27. 5. odpol. 
1 x 30 m3

28. 5.  
dopoledne

Svoz objemného odpadu

Objemný odpad: odpad z domácností, který je rozměrný a nelze ho 
umístit do popelnic. Např. staré koberce, lina, nábytek, vyřazené ob-
lečení apod.
Nebezpečný odpad: oleje, tuky, zbytky barev a rozpouštědel, spotřeb-
ní chemie, ropné látky, léky, agrochemický odpad včetně obalů.
Vyřazené elektrozařízení: elektrozařízení používané v domácnos-
tech – ledničky, televize, rádia, počítače, DVD přehrávače, rychlo-
varné konvice, mikrovlnné trouby, baterie, zářivky, výbojky atd.

PNEUMATIKY SE NEPŘIJÍMAJÍ!

STAVEBNÍ ODPAD, např.: suť, eternitová krytina, cihla apod., SE NE-
PŘIJÍMÁ.

Odkládání jakéhokoliv odpadu v době mimo provoz mobilní sběr-
ny je považováno za odkládání odpadu mimo vyhrazená místa a je 
protiprávní. 

Vše se přijímá v přiměřeném množ-
ství: cca 80,00 Kg/občan

Běžný domovní odpad (komunální 
odpad, plast, papír) se likviduje při 
pravidelných 14denních svozech.

Jak pokračují práce na stavbách?
Muzeum harmonik na Záložně
Zastupitelstvo města Litovel 
schválilo nabídku od pana Sed-
láčka na převzetí jeho sbírky 
harmonik, cca 200 ks. Dále byl 
schválen záměr vybudovat pro 
tuto sbírku muzeum.
V pátek 16. dubna došlo k pře-
dání staveniště v budově Zálož-
ny, kde právě v jejím 1. patře 
(dříve zde byla KB) Muzeum 
harmonik vznikne. Akci zre-
alizuje firma Remont Quality 
s.r.o., Svatoplukova 46, 784 
01 Červenka. Náklady na sta-
vební část + vybavení jsou cca  
3 800 000 Kč. Stavba by měla 
být dokončena 30. září letošní-
ho roku.
Nyní již stavba probíhá, byly 
zahájeny bourací práce (podla-
hy, podhledy, příčky apod.). 

Zázemí sportovců na kurtech Ko-
márov (foto dole)
Letos pokračuje loni započatá 
stavba (realizuje P. Hönig), spo-
čívající ve vybudování objektu 
šaten (nyní hrubá stavba), par-
kovacích ploch a přístupových 
komunikací (již hotovo) a oplo-
cení, přípojek atd. Dokončení 
stavby je plánováno ještě v le-
tošním roce.
 
Rekonstrukce komunikace Ryb-
níček
V době uzávěrky novin šla tato 
stavba do svého finále. Firma 
SWIETELSKY provedla výmě-
nu podloží, nové obrubníky, 
uliční vpusti a parkovací plochu 
ze zatravňovací dlažby. Chyběla 
pokládka nového asfaltového 
povrchu.      pokračování na str. 4
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O víkendu 27.–28. března úspěš-
ně proběhl hlavní termín jarní 
akce Ukliďme Česko. Podle prv-
ních odhadů se jej zúčastnilo na 
zhruba tisícovce míst 40–50 tisíc 
dobrovolníků včetně známých 
osobností.

Naše příroda (ale i města a obce) 
během uplynulého víkendu opět 
o něco prokoukla díky dobro-
volníkům, kteří uklízeli nepo-
řádek po všech koutech České 
republiky. „Nemáme k dispozici 
tak přesná čísla, jak bývalo zvy-
kem při minulých ročnících, ne-
boť úklidy probíhaly tentokrát 
bezkontaktně, a organizátoři 
místních akcí se s dobrovolní-
ky nepotkávali. Ti využili tzv. 
pytlomatů, u kterých si vyzve-
dávali pytle na odpad a poté 
vyráželi uklízet individuálně, či 

v rodinném kruhu. Podle počtu 
rozeslaných pytlů, kterých bylo  
45 000, a informací od zřizova-
telů pytlomatů, kteří mnohde 
museli pytle doplňovat pro velký 
zájem, odhadujeme počet účast-
níků na 40-50 tisíc,” uvedl za or-
ganizátory Miroslav Kubásek ze 
spolku Ukliďme Česko.

Kromě klasických druhů letos 
bohužel přibyly mezi sesbíra-
nými odpadky použité roušky 
a jednorázové rukavice, k těm 
nejčastěji nacházeným patří 
plastové sáčky, nejrůznější oba-
ly od svačin a nápojů, na řadě 
míst i pneumatiky. Dobrovolní-
ci v Lednici našli dokonce část 
z bagru, varnou konvici nebo 
třeba koberec. Účastníci úkli-
dů, kteří nalezli neobvyklé či 
dokonce kuriozní odpadky, se 

mohou svými nálezy pochlubit 
a zúčastnit se tradiční fotosou-
těže. Informace o ní naleznou 
na www.uklidmecesko.cz/foto-
soutez/. Soutěž probíhá až do 
15. května.
Příští velký úklid plánují organi-
zátoři ze spolku Ukliďme Česko 
na třetí zářijový víkend, v rám-
ci již 4. ročníku Celosvětového 
úklidového dne. Letos poprvé 
také vyzývají aktivní organizá-
tory úklidových akcí k zapojení 
do sázení stromů pod heslem 
„Na jaře uklidíme, na podzim 
vysadíme“. Zájemci (nejen z řad 
organizátorů úklidových akcí) 
mohou do konce července zažá-
dat o grant na výsadbu stromů 
až do výše 60 000 korun díky 
Nadaci Partnerství a její iniciati-
vě Sázíme budoucnost. Podrob-
nější informace k výsadbám 

najdete na www.
SazimeBudouc-
nost.cz.

Pokud jste pro-
pásli úklidovou 
akci o tomto ví-
kendu, nevadí. 
Individuálně se 
lze do úklidu 
odpadků zapojit 
kdykoliv. Stačí si 
na vycházku do 
přírody vzít ruka-

vice a tašku na odpadky a občas 
rozhýbat ztuhlá záda shýbnutím 
se pro odpadek. 

Tisková zpráva

Děkujeme Vám všem v Litovli  
a místních částech, kteří jste se 
zapojili do akce Ukliďme Česko. 
V případě, že máte zájem si vyjít 
na užitečnou procházku spojenou 
s úklidem nepořádku v přírodě  
i přes ukončení celostátní akce, tak 
je stále možnost. Na Odboru ži-
votního prostředí Městského úřa-
du Litovel si můžete v úřední dny 
(po a st 7–11.30 hod.,12–17 hod.) 
ještě pořád vyzvednout pytle na 
odpad.                                       red.

Letos jsme také uklízeli Česko, tentokrát ale více za humny

Celých 150 roků trvalo, než 
jsme dostali uspokojivou od-
pověď na již klasickou neru-
dovskou otázku „Kam s ním?“.  
Díky novému projektu brněn-
ského spolku Ukliďme Česko 
a jeho aplikaci „Kam s ním“, 
dostaneme odpověď jasnou  
a stručnou…

Před 150 roky napsal Jan Ne-
ruda ve svém fejetonu: „Někde 
u domu stojí starý džbán. Někde 

na pokraji chodníku sdrátovaná 
bandaska. Někde uprostřed ulice 
leží pekáč. Jak tam přišly ty věci? 
Vyšly si za noci z nestřežených 
polic a netrefily pak domů, když 
se rozbřesklo ráno?“ Že Vám to 
něco připomíná? Ano, situace 
se za 150 let nijak zásadně ne-
změnila a letité „Kam s ním?“ 
řešíme dodnes, mnohde se nám 
vrací v podobě černých sklá-
dek, pneumatik odložených  
v příkopu či ledničky pohozené 

u lesa…
„Před šesti 
roky jsme 
proto zalo-
žili s kolegy 
tradici dob-
r o v o l n i c -
kých úklidů 
pod názvem 
U k l i ď m e 
Česko, kte-
rá se stala 
fenoménem  
s více než 

150 000 zapoje-
ných dobrovolníků  
v loňském roce. 
Naším cílem však 
není donekoneč-
na uklízet nepo-
řádek po jiných.  
Z toho důvodu 
jsme vyvinuli apli-
kaci „Kam s ním“, 
pro ty, kteří by snad 
i dnes, v době sběrných středisek  
a všudypřítomných kontejnerů na 
tříděný odpad nevěděli…“, říká 
autor projektu Miroslav Kubá-
sek.
Aplikace poradí, kde můžete 
legálně a v drtivé většině i bez-
platně odevzdat jak vytříděný 
odpad z domácnosti, tak na-
příklad prošlé léky, pneumati-
ky, vysloužilé elektro, baterie, 
světelné zdroje, velkoobjemo-
vý odpad nebo třeba i odpady 
nebezpečné. A nejen to. Obsa-
huje i provozní doby sběrných 
středisek či míst zpětného od-

běru, včetně možnosti navigace 
na tato místa. „Tam, kde jsou 
k dispozici data o kontejnero-
vých stáních na tříděný odpad, 
například v Praze či Brně, lze 
tato místa jednoduše vyhledat  
a zobrazit v mapě, která obsahu-
je celkem přes 50 000 odběrných 
míst a další budou průběžně při-
bývat,“ dodává Kubásek.
Jedině mlíkařka může pomoci? 
To platilo za dob Jana Nerudy  
v 19. století. Nyní je zde pro vás 
aplikace, kterou naleznete na 
www.KAMsNIM.cz. 

Tisk. zpráva spolku Ukliďme Česko

Kam s ním? To je oč tu běží… Aplikace poradí, kam s odpadem
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pokračování ze str. 2
Další etapa regenerace sídliště
V květnu bude zahájena jedna 
z nejvýznamnějších akcí měs-
ta roku 2021, a to „Regenerace 
panelových sídlišť Uničovského 
předměstí v Litovli – V. etapa, ul. 
Gemerská“.
Realizaci bude provádět na zá-
kladě provedeného výběrového 
řízení společnost STRABAG 
a.s. Vysoutěžená cena díla je  
11,1 mil. Kč vč. DPH.
Tato etapa by měla být hoto-
va do konce srpna 2021 a bude  
v ní řešena část sídliště Gemerská 
(tzv. vnitroblok, nové chodníky, 
parkovací stání, veřejné osvětlení  
a mobiliář).  

Výměna svítidel a městského roz-
hlasu v Březovém
V průběhu dubna bude zahájena 
akce „Zemní vedení VO, MR, 
OK, osazení a zapojení osvět-
lovacích bodů VO v Březovém, 
k.ú. Unčovice“.
Bude to výměna svítidel veřejné-

ho osvětlení a městského roz-
hlasu v místní části Březové.
Realizaci bude provádět na zá-
kladě provedeného výběrového 
řízení společnost Elektro Jarmar 
s.r.o. Vysoutěžená cena díla je 
4,44 mil. Kč vč. DPH.
Tato akce by měla být hotova do 
konce listopadu 2021.

Nový chodník v parku Míru
Během měsíce června začne opra-
va chodníku v parku Míru.
Smyslem je kompletně vyměnit 
původní povrchy z litého asfaltu 
– s napojením do ul. Švédské a zá-
roveň vznikne nová zkratka přes 
park vedoucí ke Švédské desce. 
Přibudou také nové lavičky. 

Úprava části ul. Čihadlo
Další větší stavbou je dokončení 
„Revitalizace historického cent-
ra v Litovli, stavba č. IV, komu-
nikace a chodníky“. 
Jde o poslední úpravu části ulice 
Čihadlo. Smyslem stavby je od-
těžit původní asfaltový povrch,  

založit štěrkopískový podklad 
pod novou komunikaci a nový 
chodník, postavit nové veřejné 
osvětlení a městský rozhlas, 
umístit nové obrubníky a dlaž-
bu tak, jak je to např. v ul. Jung- 
mannově.

Oprava Dukelské ulice
Druhý týden v květnu by mělo 
dojít k rozšíření komunikace 
na Pavlínce (z důvodu uzavře-
ní křižovatky ul. Dukelská – ul. 
Kysucká). 
První etapa bude ukončena  
v polovině července (přes-
ný harmonogram najdete na 
webových stránkách města 
www.litovel.eu).
Druhá etapa by měla dále po-
kračovat od poloviny července 
do konce roku (uzavření úseku 
od mostu u Billy po vlečkový 
přejezd u pivovaru).

Sběrný dvůr v Nasobůrkách
Stavba nového sběrného dvora 
by měla být dokončena koncem 
května. 
Nyní se pokládá zámková dlaž-
ba, na plochy, kde budou stát 
kontejnery, se bude dělat po-
vrch z litého betonu s výztuží.
Provádí se také dokončovací 
práce v provozní budově a dále 
se bude stavět nové oplocení  
s vjezdovou bránou.

Výstavba cyklostezky Litovel –
Tři Dvory
Na jaře byla zahájena výstavba 
cyklostezky, která propojí měs-

to Litovel a místní část Tři Dvo-
ry. Nová cyklistická komunika-
ce povede podél silnice II/447  
a bude dlouhá 1,654 km.
Stavba zahrnuje také řešení 
autobusové zastávky s přístu-
povým chodníkem a zřízení 
sedmi parkovacích stání. Sou-
částí záměru je dále novostavba 
lávky přes drobný vodní tok, 
veřejné osvětlení a potřebné 
přeložky vodovodního řadu  
a inženýrských sítí.
Stezka začíná v Litovli v místě 
křížení ulic Žerotínova a Ryb-
níček, v intravilánu města Lito-
vel je vedená v trase stávajícího 
chodníku. Stezka zde bude v re-
žimu jako dělená stezka z důvo-
du blízkosti vstupů a vjezdů do 
nemovitostí, aby byl dodržen 
odstup cyklistického provozu 
vůči vyjíždějícím vozidlům.  
V místě, kde končí souvislá zá-
stavba, bude stezka pokračovat 
jako společná pro chodce i cyk-
listy, neboť pohyb pěších bude  
z pohledu intenzit cyklistů vý-
razně nižší. Za Litovlí stezka 
přechází na opačnou stranu sil-
nice II/447 a zde je vedena za sil-
ničním příkopem. Stezka končí 
na začátku Tří Dvorů v místě 
napojení na stávající chodník, 
který bude označen jako chodník  
s povoleným vjezdem cyklistů. 
Cena díla je 15,95 mil. Kč bez 
DPH. Dodavatelem stavby je 
firma IDS Inženýrské a doprav-
ní stavby Olomouc a.s.

red. ve spolupráci s MHaSI
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Od pondělí 19. dubna je opět 
v provozu dočasně uzavřené 
Územní pracoviště Finanční-
ho úřadu pro Olomoucký kraj 
v Litovli na adrese Uničovská 
138/19a, Litovel. Veřejnosti 
jsou služby úřadu k dispozici 2x 
týdně, a to v pondělí a ve středu  
v době od 8.00 do 17.00 hodin.
Sběrný box pro bezkontaktní 
odevzdávání podání určených 
Finanční správě České repub-
liky zůstává až do 3. května  
umístěn v Turistickém infor-
mačním centru na adrese nám. 
Přemysla Otakara 762, Litovel. 
Veřejnosti je přístupný v rám-
ci provozní doby Turistického 
informačního centra, která je 

od pondělí do pátku v době od 
8.00 do 17.00 hodin. 
Finanční správa doporučuje 
veřejnosti využít online finanč-
ní úřad, do kterého se přihlásíte 
na webu www.mojedane.cz.
Další možností, jak elektro-
nicky odevzdat podání, je vy-
užití aplikace Elektronická 
podání pro Finanční správu.                       
                                                      red.

Finanční úřad informuje

INzERCE

Testování probíhá v sídle Cha-
rity na ulici Vítězná 1129. Tes-
tování veřejnosti je ZDARMA 
antigenními testy ze sliznice 
nosu, každé úterý a čtvrtek 
od 15 do 17 hodin. Pro velký 
zájem jsme přidali i dopoled-
ní termín, a to každé úterý od 
8.30 do 10.30 hodin. Rezervace 
se přijímají na telefonním čísle  
731 643 780 každé pondělí  
a středu od 8 do 12 hodin. O vý-
sledku provedeného testu bude 
vystaveno potvrzení. 
Podrobné informace jsou k dis-
pozici na webových stránkách 
www.sternberk.charita.cz nebo 
na www.litovel.eu.

Charita Litovel

Charita testuje veřejnost zdarma

Objednání Senior taxi na telefonním čísle:
 773 140 142

Objednávání jeden den předem, v den jízdy min. hodinu  
předem. Služba funguje pondělí–pátek. Počet jízd: 10x za měsíc, 
jízdné je jednosměrné. 
Cena je 20 Kč.
Vyřízení průkazky: Městský 
úřad, odbor sociální a správní 
– paní Vyroubalová.

Charita v Litovli stále poskytuje nákupy 
potravin a léků lidem v karanténě 

a NOVĚ i seniorům a nemohoucím 
osobám, kterým nemůže nákup zajistit 

někdo blízký či rodinný příslušník.
V případě potřeby nákupu 
nás kontaktujte na tel. čísle 

585 341 444 nebo 731 391 925.

Více informací ke zprostředkování 
nákupu Vám sdělí pověřený 

pracovník Charity.
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Stalo se v Litovli
• 290 let
V 18. století začal stát v duchu merkantiliza-
ce řídit hospodářský rozvoj. První kroky učinil 
už císař Karel VI. cechovními patenty z r. 1731  
a 1739, kdy zejména omezil pravomoc cechů při 
přijímání mistrů a tím blokování konkurence. 
Pokud cech mistrovské právo neudělil, mohly 
je udělit státní orgány. Podmínkou pro získání 
mistrovského práva byl povinný vandr. Protože 
cechy sdružovaly jen řemeslníky, kteří své vý-
robky sami prodávali na trzích, neexistoval tehdy  
v Litovli obchodník, který by prodával něco, co 
sám nevyráběl. Jedinými obchodníky byli židé, 
kteří zase neměli přístup k řemeslům. Nesměli 
ale ve městě bydlet, mohli prodávat jen na trzích 
a při vstupu do města platili mýto. V 17. století 
jim městská rada povolila přespávat v hostinci 
Na novém světě na Starém městě.

• 80 let
Život města v roce 1941 postupně ovládly ně-
mecké orgány. Němec Neutzner se stal velite-
lem četnické stanice, místo českých strážníků 
přišli Němci Morawczik, Metnar, Marx a Czilin-
sky, strážní službu převzala Schupo s velitelem  
Hartwigem. Přednostou poštovního úřadu se 
stal Jan Czamek, vyměněni byli ředitelé škol, na 
dívčí měšťanku dosazen obávaný kolaborant ze 
Střeně, Rudolf Dviže.
Židovské firmy byly „arizovány“. Festovu palírnu 
zabral Sturmbannführer Emil Ratz, Graetzerovu 
papírnu Josef Eisenmeier, Tramrovu firmu Franz 
Wicenec. O obchod s kůžemi Isidora Skopala 
nikdo nestál a byl zlikvidován. ze 33 občanů, 
kteří spadali pod židovské zákony, zahynulo 30  
v koncentrácích, obchodník Karel Šik zemřel před 
transportem na mrtvici, konce války se dožily 
dvě ženy žijící ve smíšeném manželství.
Pro lepší přehled o pohybu obyvatel byly povin-
ně zavedeny „kennkarty“ – průkazy pro občany 
starší 15 let. Dodržování pracovní morálky bylo 
kontrolováno pracovními knížkami.
Činnost ukončily poslední české společenské 
organizace. Sokol byl rozpuštěn od 1. 5. 1941, 
zastavena byla činnost Krajinské muzejní společnos-
ti. Činnost Orla a s ním spřízněných organizací byla 
zastavena policejním nařízením 30. 11. 1941 a jejich 
majetek zabaven.
Číslem 20 (16. 5. 1941) skončilo i vydávání  
Litovelského kraje. Tím se do značné míry omezily 
informace o životě města v těchto letech.           L. Šik

Město Litovel je součástí cykloturis-
tické aplikace Na kole i pěšky. 
Vše, co je potřeba udělat, je stáhnout 
si zdarma tuto aplikaci do mobilu  
a následně pak využívat služeb, které 
nabízí.
Tato jednoduchá aplikace Vám po-
může zjistit, jaké cyklostezky a stezky 
se nacházejí ve Vámi zvolené oblasti. 
Ať už si dovolenou či výlet plánujete 
nebo se nacházíte přímo na místě, 
nabídne Vám v dané lokalitě několik 
tras. Na nich pak mapuje různé body 
zájmu – místa, která stojí za to navští-
vit, různé atrakce, památky – ale také 
informace, kde se najíst nebo přeno-
covat. To vše včetně kontaktů a popisu 
daných míst.
S touto aplikací již nezabloudíte – 
ukáže Vám, kde se nacházíte a prove-
de Vás stezkou nebo navede na Vámi 
vybraný bod zájmu. Přejeme příjem-
né cestování.                           TIC Litovel

Litovel najdete v aplikaci Na kole i pěšky

KAMENICTVÍ 
Litovel, Svatoplukova 127 
Tel., fax: 585 341 478,  
mobil: 605 131 789  
ZHOTOVENÍ POMNÍKŮ  
OPRAVY HROBŮ 
ZÁKRYTOVÉ DESKY NA HROBY, 
SCHODY Z KAMENE A TERACCA  

Od 3. května bude v prostorách Turistické-
ho informačního centra Litovel probíhat vý-
stava „Papírové modely a modely ze špejlí“. 
Tato výstava byla naplánovaná již na loňský 
rok, ale aktuální situace nedovolovala zvát 
návštěvníky do výstavních prostor, a proto 
jsme ji přesunuli na letošní rok. Doufáme, že 
to letos již vyjde a vy budete moci vidět spo-
lečnou výstavu dvou soukromých majitelů  
z nedalekého okolí.
Prvním vystavovatelem je pan Josef Mazá-
nek z Červenky. Se stavbou modelů ze špejlí 
začal asi před pěti lety a jeho prvním výrob-
kem byl mlýn. Následovaly další stavby, až 
vznikla celá vesnice. Posledním velkým dí-
lem je prozatím vlakové nádraží Červenka. 
V Infocentru nebude chybět ani litovelská 
radniční věž, Eiffelova věž, dosahující výšky 
2 metrů a spousta dalších stavbiček.
Druhá část patří vystavovatelce paní Gabriele 
Chabičovské z Pňovic, která má ve své sbírce 
hrady a zámky z celé České republiky (Bou-
zov, Karlštejn, Kost) anebo také německý 
Neuschwanstein a polský Nowy Wisnicz. 
Paní Chabičovská říká: „Tento můj koníček 
vznikl za dlouhých zimních večerů, někdy  
v mládí, asi v 17 letech. A tak si lepím, když 
je venku sychravo. Tato činnost udržuje moje 
obě ruce šikovné a hlavu technicky zdatnou.  
Mám zásobu dalších nehotových modelů, což 
mi vychází až do důchodu. Jeden nedodělek 
ale moje výstava bude mít. Nemám hotovou 
katedrálu svatého Víta na Pražském hradě.  
V historii ji mistr Petr Parléř také stavěl dlou-
ho, takže nemám až tak špatné svědomí.“ Ši-
kovným ručičkám zdar!
Výstava potrvá až do 26. června a bude zpří-
stupněna denně od 8 do 17 hod., v sobotu 
od 9 do 15 hod., vstupné dobrovolné. Všich-
ni jste srdečně zváni.

TIC Litovel

Staronová výstava v Infocentru Litovel

INzERCE
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POJIŠŤOVACÍ KANCELÁŘ 
v ulici Masarykova 764/3 v Litovli 

(vedle České spořitelny) je stále v provozu.

Otevírací doba: 
pondělí a středa 8.30–12.00, 13.00–17.00
úterý a čtvrtek 8.30–12.00, 13.00–16.00
pátek  8.30–12.00 
Po dohodě i mimo uvedený čas na tel.:
603 748 263 Lenka Hlavinková
604 996 923 Marie Hlavinková
721 718 724 Martin Hlavinka
Kontakt možný i přes Facebook na stránce: 
https://www.facebook.com/Generali 
CeskaMasarykovaLitovel

Nabízíme Vám:
. životní  a úrazové pojištění
. pojištění majetku – bydlení, domácnost
. cestovní pojištění 
. pojištění motorových vozidel
. pojištění odpovědnosti
. doplňkové penzijní spoření 
. pojištění podnikatelů
. kvalitní servis
Pojištění můžeme uzavřít i na dálku (dis-
tančně), nemusíte tak chodit  do kanceláře  
osobně.

Ze společnosti

Byli oddáni
23. 3.  Blanka Vyhnánková z Litovle
  a Miloslav Neoral z Litovle
23. 3.  Kateřina Růžičková z Mladče 
  a Petr zacharopulos z Mladče

Odešli
21. 3.  zdeněk Vedra z Červenky (89 let)
22. 3. Ludmila Korhoňová z Nasobůrek (87 let)
30. 3.  Alice Kovářová z Červenky (65 let)
30. 3.  Boleslav zatloukal z Litovle (90 let)
30. 3.  Antonín Horký z Litovle (80 let)
30. 3.  Pavel Špaček z Litovle (79 let)
  2. 4.  Věra Procházková z Rozvadovic (81 let)
  3. 4.  Maxmilián Procházka z Haňovic (88 let)
  5. 4.  Alena Dostálová z Litovle (70 let)
  5. 4.  PhDr. Josef Hubáček z Litovle (82 let)
  7. 4.  Jaroslav Vařeka z Litovle (70 let)
  8. 4.  Jarmila Vitásková z Myslechovic (93 let)
  8. 4.  Marta Fabíková z Litovle (60 let)
  8. 4.  Vladislav Liška z Chudobína (92 let)
10. 4.  Ing. Vladimír Novotný z Litovle (74 let)
13. 4.  zdeňka Recová z Choliny (86 let)
13. 4.  Karel Vavrda z Nové Vsi (65 let)
13. 4.  Stanislav Všetýček z Litovle (88 let)
14. 4.  Josef Lakomý z Haňovic (86 let)
17. 4.  Libuše Indrová z Litovle (89 let)
18. 4.  Květoslav Švec z Myslechovic (83 let)
19. 4.  Ing. Petr Lakomý z Červenky (72 let)
20. 4.  Ludmila Petřvalská z Litovle (73 let)

Připraveno ve spolupráci s pohřební službou Hrandop.

Tělocvičná jednota Sokol Unčovice byla 
založena brzy po vzniku Československa. 
Několik unčovických občanů bylo členy již 
dříve v litovelské a později nákelské jednotě 
a také v jízdním odboru Sokola s názvem 
Záporož. Činnost se projevovala propagací 
sokolské myšlenky, chozením v slavnost-
ních krojích a jízdou k různým slavnos-
tem v okolí. V letech 1922–1923 postavila 
místní záložna velkým nákladem Osvětový 
dům a sokolovnu. 
Dne 28. května 1922 se konala slavnost 
položení základního kamene k sokolovně.  
O více než rok později 11. a 12. srpna 1923 
se konalo slavnostní předání sokolovny.  
O týden později, jako dokončení slavnosti 
otevření sokolovny, se zde hrálo první diva-
dlo – historické drama Probuzenci. 
Ve vestibulu sokolovny jsou od roku 1923 
umístěny pamětní desky – jedna je věno-
vaná obětem první světové války z Unčovic  
a Březového, druhá zmiňuje osoby, které se 
podílely na stavbě sokolovny v čele se stavi-
telem Josefem Brachem.
Za poslední roky zde město investovalo 
nemalé finanční prostředky na opravu stře-
chy, topení, nových oken a nyní se dokon-
čuje nová fasáda v celkové hodnotě přes  
4 mil. Kč. Termín dokončení je 31. května 
letošního roku.                                              RoN

Dějiny Sokolovny a Sokola Unčovice

Sčitáni Hanáku
Hanácky nářeči je poma-
lê ale jistě vêklačovany 
spisovnó češťênó, aspoň 
se to teda fšôdê vêkládá. 
Maly děcka ôž hanáckê 
nemlôvijó, protože to néni 
moderni, to se takê vêklá-
dá. Toš ešlê je na tym fšec-
kym, co se vêkládá, nejaké 
kôs pravdê, to bê mělo 
prověřêt tadê to sčétáni…
Hanáci só prastary etnikum a majó boható 
kulturô a tradice. Vi ale negdo, kolêk je eště 
na Hané třeba kroju, kolêk lêdi skôtečně eště 
mlovi hanáckê a gde fšôdê só po světě Hanáci 
potróšeni?
Toš proto to dělámê, abêsmê vêpátralê tadê tê 
fšeckê věcê a zkôsêlê tech pár poslednich Ha-
náku ze fšeckym fšôdê posčétat.

Gdo to dělá?
Fšeci znajó Pepina z Hané. Deť on nigdá ne-
mêslêl nic zle a Hanó a fšecko, co je s ňó spo-

jeny, měl dêckê tôze rád. 
Tak se ê jednyho krásnyho 
dňa stalo, že ho napadlo, 
že bê po vzorô Českyho 
statistickyho óřadô, spočé-
tal fšeckê Hanákê, co eště 
mlovijó hanáckê.
Pepinovi pomocnici pak 
só Marek Ošťádalu z Me-
zêc, Arnošt Voglu z Ha-
ňovic a hromada dalšich 
nadšencu a dobrovolniku.

Jak to chcemê ôdělat?
Je to jednodôchy. Vêplňte krátké dotazníček 
(dule je odkaz) a je vêmalovany. Vêplňte ho za 
sebe a ešlê znáte nejakyho Hanáka, keré počé-
tačum neholdôje, domlovte se s ňém a vêplňte 
ê za něho a nebo přêndite na óřad. To abê se 
nepřêhodilo, že bê se na nekeho muhlo zapo-
menót. Ešlê třeba znáte ê nejakyho Hanáka, 
keré ôž tadê na Hané nebévá a větr ho odfókl 
nekam dál, déte mô zprávô, ať se takê přêdá. 
To bê bêla velêká škoda, kdêž bê negdo chêběl. 
Dêť tê čisla bê pak nebêlê pravdivy.

Co z teho bôde?
Bôdemê znat pravdô. Bôdemê skôtečně vědět, 
kolêk Hanáku eště mlôvi hanáckê a ešlê je prav-
da, že tadê to nářeči skôtečně miři k zánikô. 
Přêndemê ê na to, kolêk je na Hané eště kroju 
a kolêk Hanáku si v nich rádo vêrazi mezê lêdi. 
Třeba se nám povede ê ôspořádat nejaky zetká-
ni, bôď na nejaké slávě a nebo jenom tak.

Teď si zapnite počétač, napište do vrchniho 
řádkô www.scitanihanaku.cz a vêplňte ten do-
taznik. Děkôjeme!!!!!                          Pepin z Hané

INzERCE
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Třetí rostli-
nou současné 
výstavy, která 
bude v muzeu 
k vidění do 
konce září, je 
len. Doklady 
jeho využití 
jsou známé 
zhruba až  
10 000 let do 
m i n u l o s t i . 
Nejstarší ar-
tefakty lněné 
tkaniny byly 
nalezeny na 
historickém 
území Mezo-

potámie. Pozdější nálezy pochází i z Egypta. 
Staří Egypťané zabalovali mumie faraonů do 
lněného plátna dlouhého i 200 m. Ze všech 
tří prezentovaných rostlin je len bezpochyby 
nejstarší kultivovanou rostlinou. V dějinách 
Evropy byl rozšířen po celém jejím území. 
V období raného novověku byly pěstová-
ním lnu proslulé zejména Flandry, Středo-
moří, Francie, Rusko, Anglie a Irsko. Velký 
rozvoj textilního zpracování lnu nastal po 
roce 1810, kdy Francouz Philip de Girard 
vynalezl stroj na mechanické spřádání. Na-
opak s dovozem levné bavlny význam lnu  
a ostatních přadných rostlin upadal.
Na našem území se len pěstoval přede-
vším v podhorských oblastech jako tře-
ba v Podkrušnohoří, na Vysočině nebo 
na severní Moravě. Dlouhou tradici lnu 
v českých zemích dokládají také mís-
topisné názvy: Lnáře (Jihočeský kraj),  
Lniště (Jihočeský a Ústecký kraj), Lensedly 
(Praha-východ) aj. Len je součástí tradova-
ných lidových rčení a pranostik: 
Kdo o svatém Janě len zasívá, stébla z déli 
lokte mívá.
Na svatou Lucii jasný den, urodí se konopí a len.

Svatoantonínský len nemine se užitkem.
Čeleď lnovitých rostlin čítá na 200 druhů 
lnu, mezi kterými je i velmi ohrožený Len 
chlupatý (Linum hirsutum). Zastavme se 
však u Lnu setého (Linum usitatissimum), 
který ještě rozlišujeme na přadný a olejný. 
Toto rozdělení vypovídá o jeho využití. Len 
olejný má nižší a více rozrostlý stonek, větší 
semena s vyšším obsahem oleje. Lněný olej 
se využívá v průmyslu při výrobě maziv, 
barviv a fermeží. Dobře známé jsou léčebné 
účinky lněného oleje. Vnitřně se podává při 
zdravotních problémech trávicího ústrojí. 
Taktéž se užívá při léčbě nemocí jater, cév 
nebo k úpravě cholesterolu. Blahodárné 
účinky má také při zevní léčbě kožních one-
mocnění. 
Vraťme se k textilnímu užití lnu přadného. 
Jeho lýková vlákna jsou podobně jako u ko-
nopí a kopřivy uložena ve svazcích stonku. 
Dorůstá nejmenšího vzrůstu ze tří předsta-
vených textilních rostlin, a to asi do výšky 
120 cm. Oproti konopí a kopřivě si ani sám 
neporadí s plevelem. Proto je pěstování lnu 
velmi problematické bez chemického ošet-
ření. Je však šetrnější k přírodě a půdě než 
bavlna, náročná na zavlažování a množství 
používaných pesticidů. Zároveň len přadný 
není tolik teplomilný a daří se mu i ve vyš-
ších polohách.
I když textilnímu trhu vévodí levnější bavl-
na a různé její příměsi, len má stále své pří-

znivce. Lněné plátno lze sehnat čisté nebo 
s příměsí bavlny, o různé síle, měkkosti či 
hrubosti. Pevnost a pružnost látky závisí na 
tkané vazbě. Nejčastěji se můžeme setkat  
s keprovou vazbou volenou na šití kalhot, 
obleků, sak, šatů nebo lůžkovin a jiného 
domácího textilu. Keprová látka je odolná, 
drží tvar a je zároveň prodyšná. Od keprové 
je odvozena také diamantová vazba, na které 
se pravidelným střídáním šikmého směru 
útkového vlákna s osnovním tvoří droboun-
ké kosočtverce, připomínající krystaly. Lát-
ky diamantové vazby jsou oblíbené zejména 
mezi milovníky „live in history“, kteří ji volí 
k šití autentických historických kostýmů. 
Návštěvníci litovelského muzea si budou 
moci prohlédnout i osahat různá lněná plát-
na po znovuotevření až do 30. 9. 2021. Nyní 
je možné výstavu vidět alespoň v rámci vir-
tuální prohlídky na www.muzeumlitovel.cz.
Snad brzy v muzeu, těšíme se na Vás. 

I. Vaňáková, Muzeum Litovel

Výstava „Přírodní vlákna“, 3. díl: Len, nejstarší kulturní rostlina!

V litovelském muzeu se nám po půlroční uza-
vírce stýská po návštěvnících a dětských aktivi-
tách. O to více nás těší, že děti ani v této době 
neztratily tvůrčího ducha. 
Naše výtvarná soutěž o chytré hodinky je již 
za půlkou vyměřeného času. Rozhodování  
o vítězi ale ještě není u konce! Děti, které se 
chtějí ještě zúčastnit, mohou své dílo odevzdat 
v muzeu do pátku 28. května. Více informací 
o soutěži najdete na www.muzeumlitovel.cz  

v sekci Připravu-
jeme. 
V muzeu se ra-
dujeme z každé 
další tvorby ho-
din, která se nám 
objeví u vchodu 
do muzea. Mi-
nulý měsíc se 
zapojili v rámci 
distanční výuky 
výtvarné výcho-
vy také žáci ze ZŠ 
v Července. Kaž-
dé hodiny jsou skutečně originální (viz foto). 
Také nás těší, že se muzeum dostalo do hledáč-
ku celorepublikové výzvy – putovní kamínky. 
Několik se jich slunilo v posledních týdnech  
i na muzejní schránce (viz foto)

I. Vaňáková, Muzeum Litovel

Děti neztratily chuť tvořit!

Chtěla bych touto cestou poděkovat 
litovelským muzejníkům za vznik  
expozice hodinářského řemesla. 

Při několika návštěvách a konzultacích  
v muzeu jsem viděla jak toto dílo vzni-
ká. Byla jsem součástí jejich nadšení, 

mravenčí práce a profesionality.
Velmi mě to obohatilo a doufám, 

že tato expozice obohatí 
i návštěvníky Muzea Litovel.         

Vlaďka Blažková, roz. Navarová

Poděkování Muzeu Litovel
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              Knihy na tento měsíc            novinky v litovelské knihovně

Konečně můžeme nabídnout opravdu „čerstvé novinky“! Přijďte si pro ně do otevřené litovelské knihovny!

V minulosti jsem se mnohokrát setkala s 
názorem, že hlavní náplní knihovníků je 
vlastně čtení knih, abychom měli přehled 
o tom, co půjčujeme. Mnozí se domnívali, 
že si čteme dokonce i v pracovní době. Jed-
na moje kamarádka si dokonce myslela, že 
svetr, který jsem měla na sobě, když jsme se 
potkaly, jsem si upletla v práci. Mojí první 
reakcí bylo vyložit jí, co je náplní naší prá-
ce. Knihy do regálů přece samy nenaskáčou,  
a co všechno tomu, aby byly vzorně pro 
čtenáře připravené, ještě předchází. Do-
dnes nevím, zda se mi úplně povedlo jí to 
vysvětlit... Takže teď mám možnost složit re-
parát. Byla jsem požádána, abych napsala něco  
o tom, co se tedy dělá v knihovně, když je uza-
vřena. Mohu vnést trochu světla do tohoto ta-
jemství, i když mnozí z Vás to jistě tuší.
Za uplynulý rok byly knihovny uzavřeny 
hned několikrát, to se nikdy dříve nesta-
lo. První velká uzávěra přišla minulý rok 
v březnu, na což se asi nedá zapomenout. 
Tak jsme se daly (my děvčata knihovnice), 
do velkého úklidu. Netušily jsme, jak dlou-
ho to bude trvat, ale chtěly jsme to udělat  
z gruntu, jak se říká. Začalo to opravou 
knih: přeznačováním, obalováním, čištěním 
a následným zpětným zařazením do regálů.  
S časopisy a novinami je to stejné. Následo-
vala revize celého knihovního fondu, který 
čítá asi 28 000 svazků. To znamená, každou 
knihu vzít do ruky, přejet skenerem čárový 

kód a zase vložit zpět do regálu. To už zabere 
nějakou tu chvilku. Neměly jsme ještě hoto-
vo, když jsme se nečekaně dozvěděly, že se 
28. 4. knihovny v první linii otevírají. Takže 
sklad jsme revidovaly už za provozu. Kaž-
dá revize se musí vyhodnotit. Při takovém 
množství knih se vyskytnou vždy nesrovna-
losti, které se musí vyřešit.
Otevírání a zavírání knihoven (a nejen jich, 
jak víme) se celé ještě několikrát opakova-
lo. Jen se měnil systém půjčování. Bylo tu 
bezkontaktní půjčování, takže knihy se vra-
cely do velkých košů, ve kterých si chvilku 
pobyly a potom se zařadily zpět do regálů. 
Vložit na svá místa takových 8–10 prádel-
ních košů knih zabere chvilku času. Tímhle 
systémem se půjčovalo do prázdnin. Od 
prázdnin do 22. 10. se půjčovalo v běžném 
režimu, jen jsme si nasadili všichni roušky. 
Poté byla knihovna opět uzavřena, takže 
znovu nastalo opravování a tentokrát došlo  
i na odpisy. To znamená, že knihy, které 
jsou už neopravitelné či dlouhodobě ne-
půjčované, se musí vyřadit. Každá kniha se 
kontroluje, projde několikrát rukama, než je 
opravdu vyřazena. Stejný systém platí i pro 
periodika (noviny a časopisy).
Od 3. 12. se knihovna opět otevřela, aby se 
vzápětí 18. 12. uzavřela a přešla do režimu 
tzv. okénka. Naše knihovna „okénka“ sice 
má, ale musely bychom přepilovat mříže, 
abychom tu knihu nějak protáhly. Ještě, že 

máme vra-
ta, ta nás 
zachránila. 
Knihy se 
p ů j č o v a -
ly na ob-
j e d náv ku, 
k t e r o u 
čtenáři provedli e-mailem, či telefonicky. 
Po Vánocích se knihovna opět uzavřela, 
tentokrát do 8. 2., kdy se zase otevřela na 
„okénko“. Od 12. 4. je knihovna po dlouhé 
době otevřena v úplně normálním režimu  
a snad už nám to vydrží!!!
Jednou z nejdůležitějších činností v knihov-
ně (samozřejmě mimo půjčování) je jejich 
akvizice, získávání. Výběru a nákupu knih 
věnujeme opravdu velkou pozornost. Sna-
žíme se doplňovat náš knihovní fond tak, 
aby byl co nejvíce různorodý a splnil přání 
našich čtenářů. Pravidelně jezdíme na náku-
py, aby nám neunikly žádné novinky. To byl  
v minulých měsících trochu problém, ale 
nyní už vše doháníme. Knihy se musí zpra-
covat, tzn. vložit do systému podle pravidel 
pro vkládání knih, přeznačit, obalit a vložit 
na správné místo do regálu. Opět to platí  
i pro časopisy a noviny. 
Budu nám všem držet palce a přát, ať se vše 
vrátí do normálu a můžeme pracovat tak, jak 
jsme zvyklí, ať už je ta naše práce dobře viditel-
ná, či je mírně zahalena tajemstvím.                 os

Co děláme v knihovně, když je zavřená?

Čtení pro ženy
Julie Caplinová:  Čajovna v Tokiu 
Popadněte cestovní pas a vydej-
te se do země mrakodrapů, tra-
dičních chrámů, čajových rituá-
lů a rozkvetlých sakur. Užijte si 
romantiku s šálkem lahodného 
čaje a nechte se unášet příbě-
hem, který si vás získá od první 
stránky. Fiona je vášnivá foto-
grafka, má cestovatelský blog  
a už dlouho se touží podívat do 
Japonska. Když vyhraje čtrnác-

tidenní cestu do Tokia, má po-
cit, že se jí splnil sen, jenže…

Čtení pro všechny
Kristina  McMorrisová: Prodám 
2 děti
Takovou nabídku vystavila 
matka v roce 1931 před jejich 
domovem. Tehdy se stály ne-
konečné fronty na chleba, kra-
chovala jedna banka za druhou 
a sny zástupů se hroutily. Totéž 
mohly zvolat miliony dalších 

zoufalých matek 
s hladovějícími 
rodinami…

Něco pro otužilé 
čtenáře
Wim Hof: Ledový 
muž 
Jediná autorizo-
vaná kniha Wima 
Hofa o převratné 
metodě, díky kte-
ré se můžeme na-

učit využít svůj fyzický i duševní 
potenciál. „Zastavte se, dýchejte 
a udělejte z chladu svého přítele 
a učitele!“ 

Pro děti
Jan Opatřil: Štika Majdalenka  
a duhový míč 
Štika Majdalenka je rošťák. Kou-
še do všeho, co se hýbe, a zod-
povědně se připravuje na osa-
mocený život vodního dravce. 
Jednoho dne však její maminku 
uloví rybář. Majdalenka zůstane 

sama a zatouží po kamarádech. 
Jak ale získat přátele, když máte 
špičaté zuby a každý se vás bojí?

Klára Smolíková: S Komenským 
do komiksu
Na únikovou hru se Filipa tě-
šila. Vybrala si ji na oslavu na-
rozenin a ten nápad spolužáky 
nadchnul. Dokonce i Vavřinec, 
řečený Vávra, pozvání přijal. 
Nejsou ve třídě kdovíjaká parta. 
Ani učitelé u nich neučí rádi.

os
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V dávné době, kdy se řemesla 
soustředila do cechů, byli 

hodináři organizováni společně 
s puškaři, zámečníky, pilnikáři 
a šroubkaři. Na konci 18. století 
hodináři jako cech fungovali již 
většinou samostatně. 
V blízké Olomouci pracovalo  
v roce 1833 celkem 8 hodiná-
řů a jeden výrobce hodinových 
skříní.
Po zrušení cechů v roce 1859 
se nikdo nestaral o další osud 
řemesel, výchovu dorostu a so-
ciální otázky. 
K nejstarším českým spolkům  
v Litovli patřila Slovanská řeme-
slnická jednota Neklan (zalo-
žena 12. 8. 1880) pojmenovaná 
po bájném českém knížeti. Šlo 
nejen o profesní sdružení, ale 
spolek kladl důraz i na zájem 
národní v tehdy ještě německé 
Litovli.

Prozatím nejstarší známá písem-
ná zmínka o hodináři v Litovli je 
v Litovelských novinách v roce 
1891, kdy v dnešní ulici 1. máje 
625 je uváděno jméno Jan Kun-
ce. V roce 1904 byl majitel toho-
to domu hodinář Bouda, ale je 
možné, že zde měl jen živnost. 
Ve stejné ulici č. 628 (staré číslo 
7) je zaznamenán v letech 1907-
1924 hodinář a zlatník František 
Nárožný. Ten převzal již v říjnu 
1894 živnost po Janu Klavíkovi 
nedaleko v č. 20 (později č. 102, 
dnes č. 709) a měl na této adre-
se i učně. Z inzerátů je patrné, 
že byl hrdý na své češství – do-
kumentují to formulace typu 
první a jediný ryze český závod 
hodinářský a zlatnický v Lito-
vli, první český hodinář a zlat-
ník apod. Budíky se zárukou se  
u něj daly v roce 1911 koupit od 
3.20 K, hodinky se zárukou od 
5.50 K. Také František Nárož-
ný opravoval hodiny a od Jana 
Wejdovského převzal od ledna 
1913 správu obou litovelských 
věžních hodin – na radnici  

i v kostele sv. Filipa 
a Jakuba na Starém 
městě za 140 K roč-
ně. V říjnu 1913 žá-
dal radu města o zvý-
šení odměny za tuto 
práci na dvojnásobek  
a bylo mu vyhověno.  

V dnešní prolu-
ce Palackého ulice 
(tehdy Palackého č. 
72, později č. 889), 
kde je dnes ulice 
Příčná, byl od roku 
1903 uváděn hodi-
nář Bohumil Zhříval.  
V inzerci zmiňuje, že 
má skladem kapesní, 
kyvadlové, cestovní 
i nástěnné hodiny 
a že provádí i jejich 
opravy.

V domě naproti poš-
tě na rohu dnešní 
Gemerské a Žerotí-
novy ulice byl roku 
1907 v nájmu hodi-
nář Jan Buchta a po 
1. světové válce jeho 
syn Antonín Buchta. 
O jejich činnosti nic 
bližšího nevíme.

Mezi litovelské ho-
dináře patřil i Jan 
Wejdovský, působil 
v ulici Boskovicově 
č. 185 nejpozději 
od roku 1899, pak 
v ulici 1. máje 800. 
Usnesením rady 
města z března 
1900 mu byla svě-
řena správa obou 
městských věžních 
hodin. Klíče od věžních hodin 
kostela sv. Filipa a Jakuba však 
neobdržel do konce roku 1901, 
pan farář P. Zatloukal mu je 
nevydal, a tak oslovil městskou 
radu. Nejvýznamnější událostí 
za jeho působení bylo přemís-

tění radničních hodin o patro 
výš na současné místo v roce 
1904, funkci správce hodin vy-
konával až do konce roku 1912.  
(V roce 1904 je v souvislosti s rad-
ničnímihodinami zmiňován i lito-
velský hodinář Jiří Petlen.)

Wejdovského nástupcem v tomto 
domě se stal pan Jindřich Prášek, 
hodinář a zlatník, který půso-
bil na pravé straně od vchodu 
v přízemí tzv. Smyčkova domu 
od roku 1913 až do srpna 1918, 
kdy zemřel. Tento opravář,  

Litovelští hodináři v proměnách času...
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ale i prodejce inzeroval v míst-
ním tisku přesně jdoucí hodiny 
včetně nástěnných a kyvadlo-
vých.

Po Jindřichu Práškovi od roku 
1919 hodinářství a zlatnictví 
převzal pan Karel Pařízek. Do-
bové inzeráty uvádějí adresu 
Wilsonova č. 204, ale jde pořád 
o tzv. Smyčkův dům. V inzerci 
nabízel mj. kapesní a náramko-
vé hodinky, moderní nástěnné 
hodiny s mosaznými strojky  
a harfovým bitím. Prováděl 
správky všech druhů hodinek 
a hodin (foto vedle: vpravo ku-
chyňské nástěnné hodiny, vlevo 
kuchyňské hodiny, pod nimi 
krabička na náramek). Byl zdat-
ným obchodníkem, o čemž 
svědčí inzerce Novoroční dárky 
úplně zdarma z roku 1925, kdy 
nabízel celkem 300 cen. (Více in-
formací v Litovelských novinách 
10/2006, s. 12 v článku RoN: Ka-
rel Pařízek, nejen hodinář).  

Po znárodnění je zde od roku 
1951 zaznamenán podnik Chro-
nor. Na přelomu 80. a 90. let zde 
krátce opravoval hodinky pan 
Ladislav Vysloužil a od roku 
1993 je zde zlatnictví včetně 
prodeje a oprav hodin a hodinek 
paní Zabloudilové. 

Dalším hodinářem a klenot-
níkem byl pan Jindřich Zaple-
tal, který inzeroval v roce 1925 
opravy a prodej hodin, hodinek 
a budíků v Havlíčkově ulici č. 97. 
Živnost měl v letech 1924–1936, 
po něm se jí ujal pan Jan Za-
pletal. Dům dnes již neexistuje, 
vznikla zde novostavba č. 1142 
(dnes obchodní dům Slunce). 

Vojtěch Dobyšek přišel v lis-
topadu 1925 z Loštic a žádal  
v roce 1926 jako hodinář o po-
volení umístění reklamy na zeď 
Německého domu (dnešního 
Městského klubu) „K hodináři 
V. Dobyšek“. Roh se tehdy na-

cházel v Sokolské (dnešní Hu-
sově) ulici a sídlo firmy bylo 
tamtéž. Prováděl i opravy s jed-
noletou zárukou.
V Palackého ulici č. 968 (sta-
ré číslo 20) bylo od 30. let  
20. století hodinářství Antonína 
Kryla. Dle inzerátu i opravoval 
s dvouletou zárukou. Pak zde až 
do roku 1950 pracoval hodinář  
a zlatník Bohuslav Kryl (uvádě-
ný i na č. 840). 

Mladý podnikavý živnostník 
Karel Fuk převzal bývalou vi-
nárnu na jižní straně náměstí  
v č. 785 (staré číslo 188)  
a vhodnou rekonstrukcí zde už 
v roce 1933 zřídil svůj závod, 
kde prodával hodiny a hodinky 
světových značek (např. Alpina, 
Doxa, Langendorf, Omega či Ze-
nith) a prováděl i opravy hodin 
všeho druhu – kapesní, náram-
kové, nástěnné, stojaté, budíky aj. 

Mimoto v klenotnickém odděle-
ní nabízel zlaté, stříbrné i plati-
nové šperky (prsteny, náušnice, 

náramky, náhrdelníky, pudřen-
ky, tabatěrky, jídelní příbory…) 
i levné věci z alpaky nebo z pr-
votřídního doublé (pozlaceného 
neušlechtilého kovu). V optic-
kém oddělení byla rovněž pestrá 
nabídka zboží od brýlí, divadel-
ních kukátek až po dalekohledy 
a objektivy. 
V roce 1938 měl Karel Fuk  
v knize „Litovel, Konice a okolí“ 
půlstránkovou reklamu včetně 
fotografie obchodu. Vydržel na 
tomto místě až do znárodnění. 
Hodinářství a zlatnictví se zde 
otevřelo znovu až v roce 1992 
(nyní Klenotnictví EVA).

Ve Vítězné ulici v blízkosti dneš-
ního supermarketu Albert byl 
ještě v letech 1947–1950 fotoate-
liér fotografa Aloise Kleibla. Po 
likvidaci soukromých živností 
převzal národní podnik Chro-
nor dřívější soukromé hodiná-
ře Bohuslava Kryla, Karla Fuka  
a Karla Pařízka a otevřel zde na-
krátko hodinářskou provozovnu.                                                  
                                                       RoN

VÝZVA
Za jakékoliv doklady (např. 
fotografie osob, interiérů  

i exteriérů obchodů, firemní 
a reklamní tiskoviny, 

jménem označené 
krabičky i výrobky) k výše 

uvedeným litovelským 
hodinářům, klenotníkům, 

zlatníkům a optikům 
nabídnuté ať už do sbírek 

nebo jen pro dokumentační 
účely Vám předem děkují 

litovelští muzejníci.
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Městský klub Litovel 

 Předprodej: Turistické informační centrum při MK, nám. Př. Otakara 762, Litovel.
Tel.: 585 150 499  nebo 775 339 098, e-mail: vstupenky@mklitovel.cz.

Mediální partneři: RÁDIO ČAS, RÁDIO RUBI, PROFIT, AKCE ZÁBAVA - OLOMOUC

5
PROGRAM SE USKUTEČNÍ V PŘÍPADĚ, ŽE POMINOU 

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ A SITUACE TO DOVOLÍ.
DĚKUJEME ZA PŘÍZEŇ!

• 3. 5.–26. 6.    PAPÍROVÉ MODELY A MODELY ZE ŠPEJLÍ
Prostory TIC Litovel, PO–PÁ 8–17 hod., SO  9–15 hod., vstupné dobrovolné. 
Výstava papírových modelů paní Gabriely Chabičovské z Pňovic a modelů ze 
špejlí pana Josefa Mazánka z Červenky.

• úterý 11. 5.    4TET
Velký sál záložny v Litovli, 19 hod., předprodej od 550 Kč, na místě +50 Kč.
Již téměř 16 let udivují diváky svými neuvěřitelnými pěveckými, ale i herec-
kými výkony a nápady Jiří Korn, Jiří Škorpík, Dušan Kollár a David Uličník. 

• pátek 21. 5.    KLAVÍRNÍ TRIO ČESKÉ FILHARMONIE
Koncertní sál MK Litovel, 19 hod., vstupné 100 Kč.
Vystoupí: Jiří Vodička – housle, Martin Kasík – klavír, Václav Petr - violoncello.
Koncert v rámci KPH.

• neděle 30. 5.    RODINA JE ZÁKLAD STÁTU 
Velký sál záložny v Litovli, 19 hod., předprodej od 300 Kč, na místě +50 Kč.
Divadelní představení s M. Etzlerem, S. Laurinovou, V. Hybnerovou, P. Mo-
tlochem a dalšími.

PŘIPRAVUJEME: 
  1. 6. LUKÁŠ KLÁNSKÝ (klavírní recitál)
12. 6. HANÁCKÉ BENÁTKY (Marta Jandová, Argema, Hudba Praha, Ready 
Kirken, Monkey Business a další)
17. 6. PŘENDITE SI SPLKNÓT (zábavný pořad)
22. 6. QUASI TRIO (koncert v rámci KPH)

změna programu vyhrazena.

4TET
17. 3. 2020 – náhradní termín 11. 5. 2021

Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod.

TITANIC
7. 4. 2020 – náhradní termín 9. 9. 2021

Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod.

KONCERT V MLADEČSKÝCH JESKYNÍCH 
ELIŠKA WEISSOVÁ A LADISLAVA VONDRÁČKOVÁ

6. 4. 2020 – náhradní termín 13. 9. 2021
Mladečské jeskyně, 18 hod.

RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
12. 5. 2020 – náhradní termín 30. 5. 2021

Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod.

PARTIČKA NA VZDUCHU
18. 5. 2020 – náhradní termín 21. 7. 2021

Velký sál Záložny v Litovli, 17.30 a 20 hod.

PAVEL BOŘKOVEC QUARTET
22. 5. 2020 – náhradní termín 26. 10. 2021

Koncertní sál MK Litovel, 19 hod.

                         OLYMPIC
          8. 10. 2020 – náhradní termín 10. 11. 2021
              Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod.

                       SZIDI TOBIAS & BAND
           19. 10. 2020 – náhradní termín 6. 9. 2021
              Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod.

                           VODNÍK ČESÍLKO
           25. 10. 2020 – náhradní termín 25. 9. 2021
              Velký sál Záložny v Litovli, 16 hod.

          TOULKY POSTSOVĚTSKÝMI ZEMĚMI
             18. 11. 2020 – náhradní termín 2. 11. 2021
                 Malý sál Záložny v Litovli, 18 hod.

         DASHA A MOONDANCE ORCHESTRA
            7. 12. 2020 – náhradní termín 30. 11. 2021
               Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod.

                         FANTASTICKÁ ŽENA
         12. 1. 2021 – náhradní termín 18. 11. 2021
             Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod.

LUKÁŠ KLÁNSKÝ – klavírní recitál
26. 1. 2021 – náhradní termín 1. 6. 2021

Koncertní sál MK Litovel, 19 hod.

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA V LEDOVÉM KRÁLOVSTVÍ
31. 1. 2021 – náhradní termín 30. 1. 2022

Velký sál Záložny v Litovli, 16 hod.

KOČKA V OREGÁNU
2. 2. 2021 – náhradní termín 11. 10. 2021

Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod.

JOSEF SUK PIANO QUARTET
23. 2. 2021 – náhradní termín 3. 9. 2021

Koncertní sál MK Litovel, 19 hod.

QUASI TRIO
30. 3. 2021 – náhradní termín 22. 6. 2021

Koncertní sál MK Litovel, 19 hod.

ČECHOMOR
22. 4. 2021 – náhradní termín 14. 10. 2021

Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod.
Abonentní předplatné a zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. 

V londýnské Nemocnici U svaté-
ho Ondřeje se dva dny před Štěd-
rým dnem doktor David Morti-
more (Miroslav Etzler) připravuje 
na důležitou Ponsobyho nadační 
přednášku, která mu může pomo-
ci v tolik očekávaném kariérním 
postupu. Potřebuje k tomu jenom 
klid a čas, ale ani jednoho se mu 
nedostává. Chvíle soustředění 
před vystoupením mu znesnad-
ňuje běžný provoz nemocnice, 
příprava vánočního představení 
a taky nečekaná návštěva jeho 
bývalé milenky Jane (Sabina Lau-
rinová) a jejího ještě nečekanější-
ho „dárečku“. Zoufalý lékař prosí 
o pomoc přítele Huberta (Petr 
Motloch), ale tato prosba situaci 
jenom komplikuje a příchodem 
manželky Rosemary (Vanda Hyb-
nerová) a dalších postav se ještě 
více zamotává. Výsledkem jsou 
neuvěřitelné, typicky cooneyov-

ské zmatky.
Hrají: Miroslav Etzler, Vanda 
Hybnerová, Petr Motloch, Sabina 
Laurinová, Richard Trsťan, Miloš 
Kopečný, Martina Hudečková, 
Mirka Procházková, Jakub Slach, 
Zdeněk Košata ad.                        MK
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Klavírní trio České filharmonie 
vzniklo z dlouhodobé spolupráce 
našich skvělých předních sólistů. 
Jiří Vodička a Martin Kasík jsou 
v komorní hudbě letitými part-
nery a spojení s koncertním mis-
trem violoncell Václavem Petrem 
dalo vzniknout tomuto komorní-
mu uskupení.

Jiří Vodička
Už v dětství na sebe upozor-
nil vítězstvími v mnoha sou-
těžích. V roce 2002 získal 
první cenu na mezinárodní 
houslové soutěži Beethove-
nův Hradec a v témže roce  
i cenu pro nejlepšího účastní-
ka houslových kurzů Václava 
Hudečka. V roce 2004 si titul 
absolutního vítěze odnesl také  
z prestižní mezinárodní houslo-
vé soutěže Louise Spohra kona-
né v německém Výmaru. V roce 
2008 si přivezl první a druhou 
cenu ze světově proslulé soutě-
že Young Concert Artists, která 
probíhala v Lipsku a v New Yor-
ku. Ve svých 14 letech byl mi-
mořádně přijat na vysokou ško-
lu (Institut pro umělecká studia  
v Ostravě) do třídy renomo-
vaného pedagoga, profesora 
Zdeňka Goly. V roce 2007 zde 
uzavřel studium magisterským 
titulem. 
Pravidelně vystupuje jako só-
lista s mnoha význačnými čes-
kými i zahraničními orchestry, 
například s Českou filharmonií, 
Pražskou komorní filharmo-
nií, Symfonickým orchestrem 
hlavního města Prahy FOK  
a Symfonickým orchestrem 
Českého rozhlasu, v zahraničí 
pak s Qatar Philharmonic Or-
chestra nebo Neue Westfalen 
Philharmonie. Je dlouholetým 
sólistou předního čínského or-
chestru Wuhan Philharmonic 
Orchestra. 
V roce 2014 natočil pro Supra-
phon kritikou pozitivně přijaté 
debutové sólové album „Violi-
no Solo“, které obsahuje jedny 
z nejtěžších skladeb pro sólové 
housle. Mnohé z jeho koncertů 
byly natočeny Českou televizí, 
Českým rozhlasem nebo ně-
meckým ARD. Jako komorní 
hráč vystupuje s vynikajícími 
českými pianisty Martinem 
Kasíkem, Ivo Kahánkem, Iva-
nem Klánským a Miroslavem 
Sekerou. V roce 2011 jej slavný 
houslista Gidon Kremer pozval, 
aby společně s mnoha světový-
mi umělci vystoupil na jeho 
festivalu Kammermusikfest  
v rakouském Lockenhausu.

Martin Kasík
Patří k nejvýraznějším osob-
nostem české hudební scény. 
Kritika i veřejnost oceňují jeho 
tvořivý, poetický přístup k in-
terpretaci, kterým zachycuje 
náladu okamžiku, duchovní 
přesah a mimořádnou bohatost 
a proměnlivost nálad. Vystu-
doval Janáčkovu konzervatoř  
v Ostravě u prof. Moniky Tu-
gendliebové a pražskou AMU ve 
třídě prof. Ivana Klánského. Ví-
tězství v soutěži Pražského jara 
1998 a Young Concert Artists  
v New Yorku 1999 mu otevřelo 
cestu na světová pódia – Car-
negie Hall, sál Berlínské filhar-
monie, Wigmore Hall, Tonhalle 
Zürich, Gewandhaus Leipzig, 
Concertgebouw Amsterdam, 
De Doelen Rotterdam, Finlan-
dia Hall Helsinki, Auditorio de 
Barcelona, Suntory Hall Tokio, 
Kennedy Center Washington aj. 
Pravidelně spolupracuje s Čes-
kou filharmonií a Symfonickým 
orchestrem hl. m. Prahy FOK,  
s nimiž uskutečnil koncertní 
turné po Japonsku a USA. 
Martin Kasík se mimo svou 
koncertní činnost věnuje pe-
dagogické práci na AMU  
v Praze a Pražské Konzervatoři. 
Je uměleckým ředitelem Cho-
pinova festivalu v Mariánských 
Lázních. Jeho nahrávky pro 
společnosti Supraphon a Arco 
Diva získaly nejvyšší ocenění  
v časopisech Gramophone, Re-
pertoire a Harmonie.

Václav Petr
Řadí se mezi nejvýznamnější 
české violoncellisty své genera-
ce. Je semifinalistou mezinárod-
ní violoncellové soutěže Grand 
Prix Emanuel Feuermann  
a vítězem 70. ročníku prestižní 
soutěže Pražské jaro. Soutěž-
ními úspěchy na sebe upozor-
ňoval ostatně již od dětských 
let. Ceny si odnášel ze soutěží 
jako například Mezinárodní 
Heranova violoncellová sou-
těž, Mezinárodní violoncellová 
soutěž v rakouském Liezenu, 
první cenu si odnesl z Prague 
Junior Note, stal se absolutním 
vítězem soutěže Talents for 
Europe. Byl laureátem mno-
ha dalších soutěží: Concertino 
Praga, Mezinárodní violon- 
cellová soutěž Davida Poppera  
v Maďarsku, Mezinárodní vio-
loncellová soutěž Antonia Jani-
gra v Chorvatsku, Interpretační 
soutěž Nadace Bohuslava Mar-
tinů v Praze ad. Na Hudební 
akademii múzických umění 

byl posluchačem 
ve třídě profeso-
ra Daniela Veise, 
absolvoval pak ve 
třídě profesora 
Michala Kaňky. 
Svou hru zdoko-
naloval také pod 
vedením Wolfganga 
Boettchera na Uni-
versität der Künste  
v Berlíně.  V roce 
2015 absolvoval 
mistrovské kurzy 
Carl Flesch Academy v Baden- 
Badenu sólovým vystoupením 
s Baden-Baden philharmo-
nie. Jako sólista vystupuje od 
12 let. Účinkoval s orchestry 
jako jsou Česká filharmonie, 
Symfonický orchestr Českého 
rozhlasu SOČR, PKF – Prague 
Philharmonia, Pražský komor-
ní orchestr, Plzeňská filhar-
monie, Janáčkova filharmonie 
Ostrava, Baden-Baden philhar-
monie, Slovenský komorný or-
chester Bohdana Warchala a další.  
V neposlední řadě se neúnav-
ně věnuje komorní hře. Od 
roku 2009 je členem Klavírního 
kvarteta Josefa Suka, se kterým 
získal první cenu v soutěži ko-
morních souborů v italském Val 

Tidone, stejně tak v soutěži ko-
morních souborů Salieri-Zinetti  
a v jedné z nejprestižnějších 
soutěží pro komorní soubory  
s klavírem „Premio Trio di Tri-
este“. S Klavírním kvartetem Jo-
sefa Suka pravidelně vystupuje 
jak v Čechách, tak v zahraničí. 
V říjnu roku 2013 vyhrál Václav 
Petr konkurz na post koncert-
ního mistra violoncell v České 
filharmonii. Ve svých 24 letech 
se tak stal jedním z nejmlad-
ších koncertních mistrů v his-
torii České filharmonie. Václav 
Petr hraje na mistrovský nástroj  
z dílny Giovanni Battisty Gua-
dagniniho, model „Teschen- 
macher“, z roku 1757, který je 
zapůjčen ze soukromé sbírky.MK

Klavírní trio České filharmonie rozezní Koncertní sál Městského klubu

PROGRAM:

Závod jednotlivců
ve Šternberku:
sobota 22. května
start v 13:00 hod.

Závod štafet 
v Litovli:
neděle 23. května
start v 8:30 hod.

Více informací 
na webu obste.cz
nebo na stránce
mistrovství:

MISTROVSTVÍ ČR
v orientačnímu běhu

MISTROVSTVÍ ČR VE SPRINTU  
A SPRINTOVÝCH ŠTAFET 2021 

V ORIENTAČNÍM BĚHU
22.–23. KVĚTNA 2021

ve Šternberku a v Litovli
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Distanční výuka už více než rok 
přináší každodenní výzvy ne-
jen žákům, ale i učitelům. Není 
jednoduché přizpůsobit výuku 
na dálku tak, aby naplňovala 
Rámcový vzdělávací program 
a zároveň nebyla jednotvárná  
a bylo jí přiměřené množství. 
Mnohem více než jindy se uka-
zuje, že škola je jedním z nej-
důležitějších míst pro vytváření 
sociálních vazeb, sociální inte-
ligence a je místem, které žáci 
mnohdy nedoceňují, ale po 
kterém většina z nich v dnešní 
covidové době touží. 
Učitelé Gymnázia Jana Ople-
tala se od loňského, přiznejme 
si improvizovaného, jara posu-
nuli, distanční výuka dostala 
pevný řád. Komunikace se pře-
nesla na jeden společný kanál –  
Google Classroom, kde probí-
hají online hodiny, videokon-

ference, třídnické hodiny a žáci 
přehledně vidí zadané úkoly  
i své výsledky. Zapracovali jsme 
na nutném technickém dovy-
bavení nejen učitelů, ale i žáků. 
Stejně jako ze závěru České 
školní inspekce, tak i z ankety, 
kterou jsme oslovili žáky, je pa-
trné, že práce učitelů je velmi 
dobře hodnocena.
Nikdo si nepřeje více než uči-
telé, abychom se mohli zno-
vu setkávat tváří v tvář, byť  
v rouškách, ve školních třídách 
a navázat tam, kde nás pande-
mie rozdělila.
Naše škola už teď intenzivně 
přemýšlí, jak žákům pomoci 
obnovit zpřetrhané sociální 
kontakty a pomoci jim k návra-
tu do běžného aktivního života. 
Těšte se na příští školní rok.

Mgr. Radim Lindner, 
ředitel školy

Gymnázium Jana Opletala v době 
distanční výuky

Už jste si prolistovali Zábavnou 
prvouku pro malé i velké, kte-
rou vloni na jaře vydala MAS 
Moravská cesta? A také se vám 
v ní líbí ilustrace Dagmar Kli-
mešové? Nám moc. Aby se ob-
rázky této výtvarnice, malované 
přímo na míru našemu regionu, 
ještě lépe využily, připravili jsme 
dárek i pro nejmenší děti. Před-
stavujeme vám Omalovánky  
z MAS Moravská cesta! Pro zá-
jemce jsou k dispozici po před-

chozí domluvě v kanceláři MAS 
v Nákle. 
„Do omalovánkové minipublika-
ce jsme vybrali několik obrázků, 
podle kterých si mohou nyní i ty 
nejmenší děti představit, jak se 
tady kdysi žilo a co je tady hez-
kého,“ uvedla předsedkyně MAS 
Moravská cesta Julie Zendulko-
vá s tím, že sešitek vznikl stejně 
jako prvouka v rámci projektu 
Místní akční plán (MAP) vzdě-
lávání pro ORP Litovel II. 
Kromě krásných obrázků na-
jdou děti v sešitku také poučení 
ve formě kratičkých textů. 
Ty velmi stručně přibližují život 
mlynářů, sekerníků či palačů, 
kteří pálili vápno na Bouzov-

sku. „Pokud by ale zvídavější děti 
chtěly vědět víc, mohou se jejich 
rodiče obrátit na naši kancelář, 
kde jim rádi věnujeme nejen 
omalovánky, ale i zábavnou pr-
vouku,“ dodala Julie Zendul- 
ková. 
MAS Moravská cesta, z.s. pomá-
há starostům, spolkům, školám, 
podnikatelům nebo zeměděl-
cům. Největší na jejím území je 
město Litovel, nejmenší vesnič-
ka Strukov. Některé obce mají 
ještě místní části. Bouzov jich 
má dokonce 13, Litovel 11, Bílá 
Lhota sedm a Luká šest.

Kontakt pro další informace: 
Julie Zendulková, předsedkyně 

MAS, tel: 724 111 510, e-mail: 
julie.zendulkova@moravskaces-
ta.cz.

Marie Šuláková, PR manažerka 
MAS Moravská cesta, z.s. 

MAS vydala omalovánky s ilustracemi ze zábavné prvouky

Naše škola se v letošním roce za-
pojila do projektu IKAPOK II. 
Spolupracuje tak s VOŠ a SPŠE 
Božetěchova v Olomouci, a to  
v oblasti programování a zákla-
dů automatizace.
V rámci tohoto projektu se  
v lednu, únoru a březnu naši žáci 
mohli účastnit kroužku Progra-
mování s micro:bitem. Protože 
již měli zkušenosti z dřívější vý-
uky v této oblasti na naší základ-
ní škole, byli zařazeni do krouž-
ku pro pokročilé. Vzhledem  
k epidemiologické situaci je-
jich setkávání probíhala on-line 
pod vedením zkušených lektorů  
z olomoucké VOŠ a SPŠE.
Vyvrcholením celé akce byla 
soutěž, při které žáci zpraco-
vávali zadané úkoly v prostře-
dí simulátoru a hotová řešení 
odesílali ke zhodnocení. Jsme 

velice rádi, že první místo  
v kategorii pokročilí obsadil 

žák Základní školy Ví-
tězná Libor Korienek. 
Získal nejvíce bodů  
z více než 40 soutěží-
cích, úspěšně napro-
gramoval 5 ze 6 nároč-
ných úkolů.
Liborovi moc gratulu-
jeme!                M. Černá

Úspěšní programátoři z Vítězné

Základní škola a mateřská škola Nasobůrky 
přijme na zástup od 12. 5. 2021 do 30. 6. 2021 

UKLÍZEČKU A SOUČASNĚ PRACOVNICI VÝDEJE STRAVY 
pro základní školu. 

Jedná se o zkrácený úvazek. 
V případě zájmu volejte pro více informací na telefonní číslo 
585 341 369 nebo pište na e-mail: zs.nasoburky@gmail.com.
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VYRÁBÍME TOP SVĚTLOMETY.
V MOHELNICI.

HELLO, HELLA!
hella.jobs.cz



16 / ZE SPOLEČNOSTI

28. května 2021 od 16 hodin do půlnoci

Téma Noci kostelů je Stvoření, ekologie, udržitelnost.

Vážení přátelé,
jako každý rok i letos se připojujeme k celostátní akci „Noc koste-
lů“ a zveme Vás do Husova sboru CČSH v Litovli. 
Tématem letošní Noci otevřených kostelů je úcta k životnímu 
prostředí. Ne náhodou se tak děje v roce, kdy je celý svět zmítán 
pandemií covid a mnozí lidé si kladou otázku, zda má člověk svůj 
podíl na vzniku pandemie a jak ji překonat. 
Rádi bychom ukázali, že stvoření, příroda, život je úžasný dar, 
který máme s vděčností a pokorou spravovat.

Program: V 16 hodin proběhne pobožnost, od 17 hodin je připra-
ven program o stvoření a ekologii, od 21 hodin se můžete těšit na 
film. 

Během Noci kostelů budeme rozdávat DOBROKÁVU – KÁVU ZA 
DOBRÝ SKUTEK.
Tento projekt Vám bude představen během pátečního odpoledne 
a večera, a doufáme, že Vám zlepší náladu a přinese dobrý pocit. 
Dveře našeho sboru jsou otevřeny všem a my se těšíme na 
shledání s Vámi. 
V rámci programu bude uvedena VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ MARIE 
VYKYDALOVÉ.

Za Husův sbor v Litovli Lucie 
Haltofová, farářka 
Akce se bude konat v souladu s vládní-
mi opatřeními a za patřičných hygienic-
kých podmínek. 

NOC KOSTELŮ a Dobrokáva v Husově sboru

Teda – řekno vám, jož be se mělo trocho 
oteplet. Doben v taho a venko zema jak  
v ruskym filmo. Nostalgicke lestojo Rych-
léma šipama a čto si komiksovó přihodo  
z jakése véprave teho slavnyho klubo. Mělo 
to bet take v dobno a ti chlapci se jož v to 
dobo kópale! A néni to dávno, jenom nejaké 
ten rok dozado, co sme se mohle kópat take. 
A letos? Letos se zema nechce a nechce 
vzdat své vláde. Sice nekeři z nás – já to ale 
néso – se kópó jož od ledna. Ta móda oto-
žováni postihla jak lavina moře známéch 
e neznáméch ledi a nekeři se tém chlobijó 
hlavně na tech internetech a fésbukách. 
Ale přeznám se, dež se divám na te jejich 
fotke, mám kolekrát dojem, že jim blbne 
foťák, protože só celi jacise fialovi. No ale 
to jaro, e dež v kalendářo máme to néprud-
ši, furt jakse né a né přejit. Co na tem, že 
internet, keré všeci od rána do večera čtó 
a sledojó, je plné všelejakéch zaročenéch 
rad, jak si letos vepěstovat to a to s maló 
námahó, zato o moc vic, než vloni, dež já 
nemám na zehrádce skoro eště kopnóto. 
Muj tata, ten jož má zemsky v zemi od 
pulke dobna. Dával je tam čestě z node, 
protože do stodenyho je sázet znamená 
akorát to, že vám jož neležijó ve sklepě, ale 

pod zemó. Jak je zema, one sténě jenom 
odpočivajó, nevekličijó. Zrovna tak ta 
sazečka, mrkva, petroželi. No ale tata 
je ze staré škole a jak nemá jeden deň 
do čeho répnót, je celé nesvuj. Tož répe 
do zeme, ať je venko jak chce. Kolekrát 
se přestihno, jak čočim z okna a to jaro  
v docho převolávám. A pak si ovědomim, 
že z teho okna čomim na mokró sélnico 
nebo – a to je ten horši přépad – na sně-
hovy vločke, kery e včel eště sem tam pada-
jó na nachestany záhonke. Zrovna dneská 
odpoledne sem ale pořádné záchvat jara 
zažel a viděl na vlastni oče. Jak tak hledim 
tém oknem ven, opřené o teplé radiátor, na 
lóce, keró mám v dohledo za stodoló, vidim 
jakyse bily hemženi. Přestože so dalekozra-
ké, šupo pro dalekohled a my podezřeni se 
potvrzoje. Na lóce pochodoje sedm nádher-
néch velekéch biléch čápu. Prodocirojó se 
tam jak pan řidici s manželkó na promená-
dě. Sem tam klovnó do zeme a já pozorojo, 
jak kromě čerstvé travičke, kerá sotva raši, 
honijó meše a žabe. Tož dež jož só toť čápi, 
to jož přece mosi to jaro bet tade. Řiká se, 
že jedna laštuvka jaro nedělá. To je pravda 
pravdóci. Ale sedm čápu znamená, že jaro 
je regulérně toť. Velezl sem s tém daleko-

hledem ven a chvilo to pozoroval z větši 
blézkosti. Ale za chvilo sem se zas mosel 
skovat, jak mě začlo stodit od noh. Já bech 
Rechlé šip bet nemohl. Ani ten promodralé 
otoželec, jakém je aji muj senek. Já mám 
radš teplóčko. Debech mohl parafrázovat 
klasika, tož řekno, že muže bet klidně mok-
ro, jenom dež bode teplo. A muže bet aji 
větrno, dež bode teplo. Dokonce muže bet  
e trocho zema, jenom dež jož bode teplóčko. 
No a tém bech dneská skončel. Ono se nic 
moc neděje, co bech mohl beztrestně glo-
sovat, né, že be nebelo o čem psat, ale né 
všecko chcete čist. Hlavně do ničeho inyho 
neret, než do zeme. A néduležiťéši je zadek 
v teple, protože nastozené cemr je horši, 
jak všecke přirodni katastrofe. A tož řečma 
o počasi snaď nic nepokazim, nebo ja?

Petr Linduška

Hlavně zadek v teple!

Nová výsadba zeleně 

Chtěla bych poděkovat všem 
věrným zákazníkům obcho-
du v místní části Březové, 
kteří mě celou dobu podpo-
rovali v mé živnosti. 
Přeji, aby i s novým majite-
lem obchodu byli spokojeni.
Nové majitelce přeji mnoho 
úspěchů a spokojených zá-
kazníků!             
                     Jarmila Sládková

Poděkování

V polovině dubna 
byly ve Smetanových 
sadech vysazeny nové 
buky jako náhrada 
za ty vykácené. Jde  
o stejný červenolistý 
kultivar buku (Fa-
gus sylvatica Atro-
punicea). Výsadbu 
provedli pracovníci 
Technických služeb, 
financuje ji Odbor 
životního prostředí 
Městského úřadu Litovel.
Dále Odbor životního prostře-
dí ve spolupráci s Technickými 
službami Litovel vysadil stromy 
u kruhového objezdu v místní 
části Nasobůrky. Jde konkrétně 

o 11 lip (Tilia platyphyllos Fasti-
giata) a tři okrasné jabloně (Ma-
lus floribunda). Stromy budou 
plnit jednak estetickou funkci, 
ale také izolační (blízkost dálni-
ce D35).                                            red.
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S DDM Litovel se rozhodně nudit nebudete!

NAVŠTIVTE NAŠE 
 WEBOVÉ STRÁNKY

WWW.DDMLITOVEL.CZ 

FACEBOOKOVÉ
STRÁNKY 

DŮM DĚTÍ 
A MLÁDEŽE LITOVEL

NOVĚ NÁS NAJDETE
I NA INSTAGRAMU

DDM.LITOVEL

Těšíme se na vaši návštěvu!

Určitě každý zná skřítka Lesánka, který ukazuje malým (i velkým)
dětem a jejich rodičům cestu do kouzelného lesa. Lesánkova NS

má několik míst určených k zábavě a odpočinku.

Lesánkova 
        šifrotrasa

Dům dětí a mládeže Litovel pořádá akci

V měsíci dubnu a

květnu nám

začne slunce na

cestu hřát,

tak pojeďme
Lesánkovunaučnou stezkusi na kole projet 

a pár šifer během cesty si dát.

Na 5 místech je umístěno 5 šifer – S Lesánkem 
do přírody, U Lesní školky, Lanová dráha, U pomníčku 

a U koníčka. Úkolem je šifry vyluštit podle návodu,
který je u šifry přiložen, vyluštěné šifry si zapsat 
na papír a pokud chceš vyhrát pěknou odměnu, 

tak papír s vyluštěnými šiframi vyfoť a zašli 
na e-mail pospisilova@ddmlitovel.cz.

Akce probíhá od 1. 4. – 31. 5. 2021.
Bližší informace na tel.: 720 995 102 nebo e-mailu: pospisilova@ddmlitovel.cz

Dům dětí a mládeže Litovel pořádá akci pro děti         
                                    pod názvem

Za tajemstvími přírody

KDY?     sobota 15. května
START   u chaty Doubravka v Litovli
ČAS?     kdykoliv od 10 do 16 hodin.

                 Soutěžní stezka, na které se bude nacházet osm stanovišť.                           
Na nich mohou děti plnit teoretické i praktické úkoly, 

které se týkají zejména okolní přírody.
 

Startovní průkazy, do kterých budou děti během soutěže vyplňovat správné
odpovědi, si lze před akcí vyzvednout do pátku 14. května v DDM na 

Komenského ulici nebo si je můžete stáhnout 
ze stránek www.ddmlitovel.cz.

Po absolvování soutěže odevzdejte startovní průkazy v DDM na
Komenského ulici do schránky nebo některému z pracovníků DDM. 

 
   Na ty nejlepší budou čekat pěkné odměny!

 
          Akce proběhne v souladu s aktuálními platnými nařízeními Vlády ČR!
 

       Bližší informace na tel. 585 342 448, 739 655 803, 775 550 964, 725 823 618.             
                    E-mail: sara.grunova@ddmlitovel.cz, p.sova@ddmlitovel.cz. 
                           

   1. Poznáš mě? 
       Existuje spousta filmových a pohádkových postav, 
       které určitě znáš! Tvým úkolem je poznat, o koho jde! 

   2. Výzva pro děti a rodiče „Večerníček“
       Zkuste si vzpomenout na známé večerníčkové znělky 
       a zaslat nám odpovědi. 

   3. Soutěž „Známá česká přísloví“
       Vyzkoušejte si vyluštit známá česká přísloví pomocí 
       obrázků.

Všechny soutěže a výzvy naleznete na 
www. ddmlitovel.cz v sekci 

Akce nebo Galerie – videogalerie. 
Budeme se těšit na vaši účast. ODMĚNA VÁS NEMINE!

 

Dům dětí a mládeže Litovel nabízí online akce
a výzvy pro celou rodinu!

Do 31. května se můžete zapojit 
a vyhrát pěkné odměny!
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V pondělí 5. dubna zemřel středoškolský 
učitel, komunální politik, zakladatel 

Seniorklubu, předseda Letopisecké komise, 
člen Muzejní společnosti Litovelska a kroni-
kář města Litovel, pan PhDr. Josef Hubáček. 
Pro ty z nás, kteří jsme ho znali a přišli jsme 
s ním více či méně do kontaktu, byl osobou 
plnou elánu a vtipu. Vždy pronesl nějaký 
fórek, který zlepšil i ten sebehorší den. „Jo-
sef Hubáček byl velmi aktivní člověk v rámci 
města. Dlouhá léta působil jako zastupitel  
i radní města. V roce 2013 byl oceněn jako 
Osobnost města Litovle. V jednáních měl dar 
udržovat pozitivní náladu a rovnováhu. Sršel 
neustále vtipy, které tahal z rukávu i v době, 
kdy mu nebylo zdravotně nejlépe,“ vzpomíná 
starosta města Litovel, Viktor Kohout. Jeho 
nečekaný odchod nás velmi zasáhl, vzpomín-
ka na něj bude dlouho v našich srdcích. Pojď-
me proto na něj společně zavzpomínat. 

Nový kronikář se představuje – jak  
o sobě napsal v r. 2006
Je mou povinností se jako nový 
kronikář města představit. Jmenu-
ji se Josef Hubáček a narodil jsem se  
v Litovli 6. října 1938. Mimo učitel-
ského působení na Bruntálsku jsem 
celý život prožil tady, i když jsem  
35 let dojížděl za prací na uničovské 
Gymnázium.  Základní školu i gym-
názium jsem navštěvoval zde, vyso-
koškolská studia v Olomouci na Filo-
sofické fakultě University Palackého. 
Tu jsem ukončil v roce 1960 a začal 
působit na ZDŠ v Karlovicích a po-
tom deset let na SPŠ v Bruntále. Od 
roku 1971 až do odchodu do důchodu  
v roce 2005 jsem učil na Gymnáziu 
Uničov jazyk ruský, dějepis, především 
pak po roce 1989 psychologii a sociologii.  
K tomu jsem byl oprávněn již po absol-
vování externího studia psychologie a fi-
losofie opět na FF UP v roce 1974, leč pro 
„pány nahoře“ jsem pro to nebyl dosti 
důvěryhodnou osobou. Absolvoval jsem 
též doktorandské studium, které jsem za-
končil v roce 1984 rigorózní zkouškou  
z oboru psychologie a získal titul doktora 
filosofie.
Do komunální politiky jsem vstoupil 
již při prvních demokratických volbách 
jako nezávislý kandidát na listině KDU- 
ČSL. Byl jsem zvolen členem Zastupitel-

stva města Litovel, kde jsem již ve čtvrtém 
volebním období. V roce 1992 jsem byl 
kooptován do Rady města Litovel a pracuji  
v ní dosud. V tomto volebním období jsem 
ve funkcích předsedy Bytové, Letopisecké 
komise a Komise fondu rozvoje bydlení. 
Jsem také členem Rady klubu, Rady Muzea 
Litovel a Muzejní společnosti Litovelska.
Jsem ženatý, žena pracovala jako učitel-
ka ZŠ, od roku 2006 je také již v důchodu. 
Máme syna a dceru, oba žijí v Litovli. Dali 
nám dva, nyní dvanáctileté vnuky, kteří nám 
dělají jen radost. Zatím!
Mým hlavním koníčkem bylo mé povolání 
a předměty, které jsem učil, práce s mla-
dými lidmi. Nyní se věnuji již jen okrajově 
především psychologii a sociologii, sleduji 
novinky. Mým živlem je voda – rád plavu, 
pravidelně navštěvuji saunu, věnuji se cyk-
loturistice. Tělesný pohyb je pro mne nabíje-
ním baterek a životní nutností.

Na kandidátce KDU-ČSL, které jsem od 
roku 2003 členem, hodlám kandidovat  
i v příštích komunálních volbách v roce 
2006.

Na pana Hubáčka zavzpomínal taktéž bývalý 
kronikář města pan Lubomír Šik
Mám napsat pár vět jako vzpomínku na 
přítele Jožku Hubáčka. Žili jsme dlouho  
v jednom městě, dokonce nás dělilo jen pár 
ulic, znali jsme se však dlouho jen podle 
jména, alespoň mám-li mluvit za sebe. Oba 
jsme se ale narodili v památném „osmičko-
vém roce“, jen Jožka o deset let po mně.

  Roky co mají osm vzadu 
si přinášejí pověst zlou,

čísla však za to nemohou,
to lidé nejsou bez neřádů.

V tom roce jsme se narodili,
nemáme na tom žádnou vinu,

tu myšlenku dál nerozvinu,
vždyť jde jen o to jak jsme žili.

Poznali jsme se až po roce 1990, vlastně  
v závěrečné etapě života. Vstoupili jsme do 
komunální politiky jako první porevoluční 
konšelé, kteří ještě vzešli z euforie plných 
náměstí, s vědomím, že nestačí nadávat 
na komunisty, někdo musí být ochoten 

převzít odpověd-
nost. Já už byl tehdy  
v důchodu, Jožka, 
o 10 let mladší, ješ-
tě jezdil vyučovat 
do roku 2005 na 
Gymnázium v Uni-
čově. Mimo schůze 
jsme se nepotkáva-
li. Jožka byl členem rady města dlouhých  
14 let, já odešel po jednom volebním obdo-
bí. 
Převzal jsem tehdy vedení městské kroniky 
a napsal první knížku o litovelské historii, 
Litovelské paměti. Za 15 let jsem převedl 
kroniku z ručně psaných zápisů na svazky 
tištěné na počítači. Na rozloučenou jsme  
s manželkou přepsali na počítač všechny 
předchozí díly od dvacátých let. Byl jsem 
přesvědčen, že v kulatých 75 letech je čas 
předat štafetu kronikáře někomu mladší-

mu. A město touto funkcí pověřilo 
Jožku Hubáčka. Právě odcházel do 
důchodu a měl ve své aprobaci také 
historii. Tehdy začala naše mno-
haletá úzká spolupráce a mohu říci  
i přátelství. Nový kronikář rozšířil 
roční kronikářský zápis o desít-
ky stránek, až jsme mu to někdy 
vyčítali. Věnoval tomu obrovské 
úsilí a spoustu času, snad to oce-
ní čtenáři po desítkách let. Svět  
a s ním náš život se nepřetržitě mění. 
Podmínky, v nichž jsme vyrůstali já 
nebo Josef Hubáček, jsou pro dnešní 
generaci neuvěřitelné.  
Jožka měl zájmy i mimo kroniku, jeho 
dílem je zřízení a provoz městské sau-
ny, a především uvedení v život Se-

niorklub. Přečetl jsem si v jeho kronikářském 
zápisu: „Děti, které se nyní rodí, si budou moci  
v životě dělat dlouhodobější plány. Je pravdě-
podobné, že budou žít o deset až dvanáct let 
déle, než jaký je v Česku současný průměr.“ Jak 
je ošemetné dělat dlouhodobé prognózy!
Ale Jožka byl stálý optimista. Na každou 
schůzku vždy přinesl hrst anekdot. Když jsem 
nyní dostal zprávu, že podlehl vážné nemoci, 
všechno mě nutilo říci „To je jistě apríl!“ Ještě 
dobře pamatuji časy, kdy byly pekařské učni-
ce posílány do drogerie pro semtele a adepti 
černého řemesla pro 10 dkg komprese. Apríl 
měl svá práva, a proto jsme si dávali pozor, 
jestli se na nás nechystá nějaká taškařice.  
Nepřečtu si zítra na monitoru počítače, že 
to byl jen apríl? Vždyť ještě vlastně nedáv-
no organizoval schůzku Letopisecké komise.  
A především – je přece o deset let mladší! Ale 
vyvrácení té aprílové zvěsti nepřišlo.
Nezbývá mi než oprášit pár veršů ze své po-
slední knížky:

Život nekončí pitvou prosektora,
ani projevem kněze či pastora,

je sice pravda, že všechno pomíjí,
ve vzpomínkách však lidé dále žijí.

Je tady něco co snad nemá jména,
zóna paměti, obsáhlá doména,
ve skutečnosti člověk neumírá
dokud adresu někdo otevírá.

Vzpomínáme na Josefa Hubáčka                        * 6. 10. 1938 – † 5. 4. 2021
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I dlouhý život trvá jenom chvíli,
snad z toho, čím jsme dneska žili
zůstane víc než řádky v kronice
útlý svazeček místní knižnice.

Lubomír Šik

Také Seniorklub vzpomíná...
Dne 27. března 2008 se pan Hu-
báček stal jedním ze zakládajících 
členů Seniorklubu v Litovli, který 
měl organizovat kulturní, spole-
čenský a sportovní život seniorů. 
Seniorklub je přidruženou orga-
nizací Odboru sociálního a správ-
ního Městského úřadu Litovel. 
Inicioval vznik Samosprávy Seni-
orklubu pro spolupráci ze školami 
a institucemi ve městě. 
On, jeho manželka, syn i dcera si 
zvolili učitelské povolání. Vnuci 
Joža, Tom a Maty byli jeho láskou. 
Měl mnoho zájmů, roky byl kro-
nikářem města, angažoval se ve 
veřejném a kulturním životě. Byl 
veselý, vtipný a jeho velkou radostí 
bylo zvelebování zahrady.
Předsedou Seniorklubu Litovel byl 
do roku 2019. Na podzim téhož 
roku z funkce předsedy odstoupil 
ze zdravotních důvodů. Nadále 
zůstal čestným předsedou. Patřil 
k osobnostem našeho města. Or-
ganizoval spolupráci se seniory 
partnerského slovenského města 
Revúce.
Členové Samosprávy Seniorklubu 
na něho nezapomenou. Čest jeho 
památce!                                         mf

Muzejní společnost Litovelska 
vzpomíná...
Pan Josef Hubáček byl zakládají-
cím členem Muzejní společnos-
ti Litovelska a jejím členem od  
31. března 2004 až do své smr-
ti 5. dubna 2021, tedy celkem  
17 let. Pravidelně se účastnil člen-
ských schůzí i některých dalších 
akcí pořádaných v Litovli – např. 
komentovaných vycházek po li-
tovelském hřbitově s paní Marií 

Hrubou. Potkával jsem se s ním  
i v rámci Letopisecké komise, spo-
lečně jsme diskutovali o podobě 
městské kroniky, ale probírali jsme 
i další různá témata z litovelské 
historie.                                              RoN

15 let s kronikou...
Je podvečer 5. dubna, Pondělí 
velikonoční. Kontroluji pročte-
né kapitoly kroniky připravené  
k odeslání a připojuji poznám-
ku, jak nám rostou papriky. Ještě 
bych měla zmínit výročí spolu-
práce v rámci Letopisecké komise:  
15 let už přece stojí za rekapitula-
ci. Ale to si řekneme po telefonu 
a domluvíme příští schůzku jako 
vzpomínkové odpoledne. Takže 
adresa – Josef Hubáček – ode-
slat… Druhý den kontroluji poštu, 
protože vždy hned reaguje – nic. 
Asi si udělali veselé svátky, vnuci 
přišli k babičce na koledu a něja-
kou dobrotu. Kdo by hned mys-
lel na práci. Odpoledne přichází 
zpráva z muzea, která osvětluje, 
proč marně čekám odpověď. Pan 
Josef Hubáček v pondělí 5. dub-
na zemřel. Nemohu tomu uvěřit  
a rozhodně nejsem sama.
Tak mě v tom vzpomínání ne-
chal samotnou; 15 let – uteklo to 
jako voda. Jaké to byly roky? Pana 
Hubáčka jsem poznala, až když 
přebíral post kronikáře po panu 
Šikovi. Leželo mezi námi 10 let  
a celé město. Spolupráce začala 
brzy, protože kronika nepočká.
Hned v lednu nám začal postupně 
rozesílat jednotlivé kapitoly kroni-
ky k pročtení a připomínkování. 
Když jsem měla svoji část hoto-
vou, ohlásila jsem se na návštěvu, 
která měla brzy ustálený ráz. Nej-
dříve mě přivítalo hlasité štěkání; 
Čert von Čechy pod Kosířem. Při-
vezli si ho z tamního útulku a stal 
se členem domácnosti, parťákem 
na procházkách a hlídačem. Jas-
ně dával vědět, že ,,co je s Čertem, 

není žertem‘‘! Během chvíle 
zavoněla kuchyní káva, k 
tomu neodmyslitelně slad-
ká drobnost, protože paní 
Hubáčková je bezvadná pe-
kařka-cukrářka. Probíraly 
se události, dění ve městě, 
pán domu přidal pár vtipů 
– kam na ně chodil, nevím; 
sypal je ale z rukávu jen tak 
mimochodem. Pak přišla 
na řadu práce. Procházeli 
jsme podklady pro kroni-
ku, doplňovali, diskutovali  
o změnách, které si pak sám 
do textu zapracovával.
Při dalším setkání již přišla 
na řadu kontrola přísady – 
rajčat a paprik. U nás jsou 
také pánskou doménou, 
tak jsem dělala prostřední-
ka ,,srovnávače‘‘. Jaký druh 

kdo má, jak se nechce paprikám,  
a že u Hubáčků už jdou do skle-
níku a u nás pořád na okně; musí 
počkat do ,,zmrzlíků“, protože 
jdou přímo ven. 
Skleník! To byla jeho pýcha. Než 
tam přišly papriky, už zásoboval 
stůl salátem a ředkvičkami. Jeden 
rok tam byly salátovky. Na ten 
pohled vzpomínám dodnes – gir-
landy visících okurek po celé dél-
ce stěny. Zahrada byla chloubou  
a dílem obou manželů. Jednou 
jsem obdivovala rajčata a na-
kládačky, podruhé zas melouny  
a spoustu květin. Všemu se u nich 
dařilo. Oba manželé měli asi ,,ze-
lené prsty“. Často jsem nějaký vý-
pěstek dostala ,,od cesty“ a opláce-
la pak letními jablky a rybízovým 
sirupem zase z naší zahrady. Jed-
nou se naše sezení konalo po skliz-
ni česneku. Kytice palic vyrovnané 
na zídce, upíři byli bez šance. 
Dostala jsem tehdy pár palic na 
sadbu. Stalo se, a po sklizni, která 
se té Hubáčkovic ani zdaleka ne-
přiblížila, zůstalo ,,něco“ na okraji 
záhonu. To ,,něco“ se postupně 
rozrostlo ve zvláštní trs, z něhož se 
podle potřeby bere přímo ze záho-
nu; nať i jednostroužkové paličky 
pořádné síly. Při jedné návštěvě se 
mě ptala sestra, co se nám tak brzy 
z jara na zahradě střapatí. Vychvá-
lila jsem jí speciální druh – česnek 
Josefův, latinsky Allium Josephus. 
Náš kronikář byl latiník, určitě by 
měl radost, ale nestačila jsem mu 
to říct.
S postupujícím jarem se naše 
schůzky odbývaly pod pergolou 
za domem. Napřed opět revize za-
hrady a zašeptat přání zlaté rybce v 
jezírku. Pak káva s nádherou, kte-
rou z ulice neuvidíte – magnolie  
v plném květu. Já se mohla kochat, 
ale úklid po odkvětu jsem domá-
cím nezáviděla. Toto ale bylo již 
období, kdy byl kronikář ze své 
práce rozmrzelý. Rok co rok stejná 
situace. Na schůzce Letopisecké 
komise nám rozdal obálky urče-
né firmám i živnostníkům v okolí 

našich bydlišť s prosbami o zprávy 
do kroniky. Osadním výborům, 
politickým stranám a zbytku pod-
niků rozeslal žádosti poštou. Při 
značném počtu podnikatelských 
subjektů už nebylo možné všech-
ny osobně navštívit. Výsledek byl 
chabý; přišly na řadu urgence, 
prosby, osobní dopisy, až už se če-
kat nedalo. Tato kapitola končívala 
konstatováním o neochotě oslove-
ných. Ztížení práce kronikáře mu 
přinesl zákon o ochraně osobních 
údajů – GDPR, v souvislosti s ka-
pitolou Jubilanti. V této kapitole 
bylo zvykem uvádět jména žijících 
spoluobčanů od 75 let i s bydliš-
těm. Věta, kterou pak s vysvětle-
ním a poukazem na tento zákon 
uváděl, se mu psala těžce.  
Když se objevily zdravotní pro-
blémy, osobní schůzky se ome-
zily, většina se řešila e-mailem. 
Přes všechny životní peripetie 
byl stále optimistický a plný elá-
nu. Každý rok zorganizoval pro 
Letopiseckou komisi výjezdní za-
sedání. Navštěvovali jsme kolegy  
v přidružených obcích, prohlíželi 
jejich kroniky, obdivovali zaujetí 
pro tuto činnost. Na letošní rok už 
předjednal návštěvu v Březovém. 
Určitě ho nezklameme a návštěvu 
podle možnosti uskutečníme.
Každý kronikář má svůj styl za-
znamenávání života ve městě či 
obci, kde žije. Styl ,,Hubáček“ byl 
v některých kapitolách příliš po-
drobný, což mu bývalo vytýkáno. 
Ale na druhé straně, při čtení máte 
zdejší život jako na dlani. 
Tvorba kroniky je časově náročný 
proces, kterému se člověk musí 
věnovat se zájmem a po celý rok. 
Průběžně zaznamenávat události, 
dělat si poznámky, pročítat novi-
ny atd. Je třeba, aby měl kronikář 
pochopení v rodině, což on měl. 
Vždy také v závěru kroniky neza-
pomněl svým nejbližším poděko-
vat za trpělivost a podporu, man-
želce především.
Dnes mu děkuji já – za milé vzpo-
mínky.                               Marie Hrubá
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